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STUDIU privind Tampoanele de Testare Covid-19 ce conțin Hidrogel DARPA. 

 

#CitițiPânăLaSfârșit 

 

Acum câteva zile a apărut următorul articol: 

https://telegra.ph/Tampoanele-de-testare-Covid-19-contin-hidrogel-DARPA---studiu-04-

26?fbclid=IwAR3NGLoAJMHX6Zinin5Yj0despYh5RGZ8loVgNAHiWiZXAurLebRHtSm

oZs 

relevând faptul că testarea RT-PCR cu bețișor în nas reprezintă o procedură invazivă ce are 

un scop cu totul și cu totul diferit față de cel menționat oficial! 

 

1.Redarea text a articolului: 

Vești foarte tulburătoare din Slovacia, unde personalul de laborator al unui spital din 

Bratislavia a efectuat un studiu asupra testelor COVID - PCR și a ajuns la concluzia că 

tampoanele de test pe care ți le bagă în nas până la creier implantează în corpul tău 

hidrogeluri Darpa. Numărul foarte mare de cazuri de Covid-19 în Slovacia, deși țara a 

instituit măsuri obligatorii de testare pentru toată populația și Carantină, i-a făcut pe 

cercetători să intre la idei. 

DARPA este Defense Advanced Research Projects Agency - o agenție de cercetare și 

dezvoltare a Departamentului de Apărare al Statelor Unite ale Americii, responsabilă cu 

dezvoltarea tehnologiilor emergente pentru a fi utilizate de armată. Cunoscută inițial sub 

numele de Advanced Research Projects Agency, agenția a fost creată la 7 februarie 1958 de 

către președintele Dwight D. Eisenhour, SUA și lucrează în parteneriat cu ONG-uri și 

corporații private pentru crearea de arme futuriste, "totul la Darpa este despre 

arme...military tranhumanism". DARPA și politica militară americană este supervizată de 40 

de oameni de știinta din secta transumanistă Jason. 

Din studiu (referință) "Darpa Hydrogel este o substanță artificială care creează un 

convertor între semnalul electromagnetic și celulă, țesutul și organul viu. Convertește un 

semnal electromagnetic de la un emițător într-un semnal pe care o celulă vie îl înțelege și 

la care răspunde. (a se vedea fotografia unui gândac - Darpa Hydrogel a fost injectat în 

aceste structuri nervoase și a putut fi controlat prin intermediul unui radio)" 

Nivelurile de izolare în conformitate cu ONU 

"Darpa Hydrogel și litiul blochează și distrug glanda pineală și fac ca persoana care 

gândește să devină un biorobot controlabil. Un hidrogel este un purtător al unei substanțe 

active, sarcina sa este de a introduce substanța în organism într-un loc prestabilit." 

Așadar, hidrogelul Darpa este o componentă cheie, "acestea sunt de fapt nano-antene", 

pentru a se conecta la 5G și a permite elitei globale să controleze literalmente oamenii 

ca niște roboți. 

https://telegra.ph/Tampoanele-de-testare-Covid-19-contin-hidrogel-DARPA---studiu-04-26?fbclid=IwAR3NGLoAJMHX6Zinin5Yj0despYh5RGZ8loVgNAHiWiZXAurLebRHtSmoZs
https://telegra.ph/Tampoanele-de-testare-Covid-19-contin-hidrogel-DARPA---studiu-04-26?fbclid=IwAR3NGLoAJMHX6Zinin5Yj0despYh5RGZ8loVgNAHiWiZXAurLebRHtSmoZs
https://telegra.ph/Tampoanele-de-testare-Covid-19-contin-hidrogel-DARPA---studiu-04-26?fbclid=IwAR3NGLoAJMHX6Zinin5Yj0despYh5RGZ8loVgNAHiWiZXAurLebRHtSmoZs
https://www.youtube.com/watch?v=dgfFfvrEAb4&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=dgfFfvrEAb4&t=77s
https://www.nature.com/articles/477397a
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Ei citează rezultatele testelor lor care arată că Darpa Hydorgel este, de asemenea, mortal 

pentru celulele sanguine umane. Atunci când este folosit în combinație cu Litiul, care este 

foarte toxic, poate distruge glanda pineală.  

Raportul mai precizează: "Din aceste informații reiese clar că bețișoarele de testare sunt un 

instrument criminal de genocid în rândul populației din Slovacia. Este vorba de un eveniment 

mondial, gândit și pregătit cu atenție". 

Citiți raportul aici https://www.golokaproject.org/documentfiles/Analysis-of-test-sticks-from-

surface-testing-in-the-Slovak-Republic.pdf 

Este foarte probabil ca lichidul din vaccin să conțină și el Hidrogelul necesar conversiei 

semnalului electric al celulei. Un clip german cu ceva asemănător aici: 

https://www.bitchute.com/video/3KHYt9eSZTP6/ 

 

2.Traducerea studiului 

Analiza suprafeței bețișoarelor de testare din Slovacia – CONFIRMAREA 

GENOCIDULUI: 

 

Cuvinte cheie: 1) Nylon, 2) Hidrogel DARPA, 3) Litiu, 4) Glanda Pineală. 

Analizele au avut loc în perioada Noiembrie 2020 – Martie 2021 asupra bețișoarelor din 

seturile de testare nazală. Tipurile de aparatură folosită au fost de la SD Biosensor, în 

Laboratoarele Abbott, kituri de teste rapide Nadal, într-un spital din Bratislava, Slovacia al 

cărui nume nu îl vom dezvălui aici.  

Oricine deține un microscop școlar standard, și un microscop de testare poate verifica 

informațiile referitoare la bețișoarele de testare publicate aici! Toate informațiile referitoare la 

teste, la Hidrogelul DARPA și la Litiu sunt disponibile publicului larg în lucrări științifice și 

corporatiste. Pentru câteva dintre aceste date există linkuri web la sfârșitul documentului. 

Din aceste informații reiese foarte clar că bețișoarele de testare reprezintă o unealta criminala 

de tip Genocid împotriva populației slovace. Aceasta reprezintă o mișcare gândită și 

premeditată la nivel mondial.  

 

Figura 1 și 2: Fibre goale din nylon la extremitatea ruptă a bețișorului de test 

https://www.golokaproject.org/documentfiles/Analysis-of-test-sticks-from-surface-testing-in-the-Slovak-Republic.pdf
https://www.golokaproject.org/documentfiles/Analysis-of-test-sticks-from-surface-testing-in-the-Slovak-Republic.pdf
https://www.bitchute.com/video/3KHYt9eSZTP6/
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Figura 3: Pentru comparație, iată cum arată imaginea microscopică a Vatei clasice 

  

Figura 4 și 5: Extremități ascuțite, a căror sarcină e să zgârie Epiteliul (suprafața de atingere) 

mucoasei, simultan cu scurgerea conținutului din interiorul bețișorului – adică Hidrogel 

DARPA și Litiu. Aceste fire (de scurgere) sunt patentate (de DARPA).  
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Figura 6: Fibră deschisă la nivel longitudinal, cu vârf ascuțit, și Hidrogel DARPA ce conține 

bule.  

 

Figura 7: La analiză, după manipularea de tip mecanic, care este identică cu materialul 

nazofaringeal din Tamponul de Test ce conține fibre de nylon, Hidrogel și Litiu. Acest 

material rămâne în zona nazofaringeală după atingere.  
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Figura 8 și 9: Hidrogelul DARPA se mulează după forma fibrelor goale de nylon.  

 

 

Figura 10 și 11: După contactul dintre Hidrogelul DARPA și fluidele organice (ex. Salivă), 

în câteva minute începe să se formeze structuri cristaline rectangulare. Apoi acestea se 

măresc într-o maniera fractală.  
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Figura 12: Rezultatul cristalizării după 24 de ore. 
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Figura 13: Aceste Cristale ale Hidrogelului DARPA creează o structură spațială de tip 3D și 

se mărește în cadrul țesuturilor. 

 

 

Figura 14: Se observă la microscop că Cristalele Hidrogelului DARPA se dezvoltă în 

direcția câmpului magnetic. Înlăuntrul omului în zona nazofaringeală după testare (cristalele) 

se dezvoltă către Glanda Pineală. Glanda Pineală creează un câmp magnetic local mai 

puternic decât câmpul magnetic exterior al Pământului.  

 

 

Figura 15 și 16: Cristalizarea naturală a Salivei fără Hidrogelul de la DARPA. Cristalele nu 

creează (în mod natural) modele spațiale de tip 3D, nu formează structuri rectangulare, și nici 

nu se dezvoltă într-o manieră fractală. 

 



8 
 

 

Figura 17: Cristale 3D ale Hidrogelului DARPA. La acestea a fost adăugată salivă umană cu 

anticorpi în stânga, iar în dreapta s-a adăugat Ivermectina. Vedeți figurile 18 și 19.  

 

 

 

Figura 18: Efectul salivei unui individ care s-a vindecat în mod natural de Covid, iar acum 

are anticorpi. Această salivă a fost adăugată în stânga structurii de la Figura 17, și imediat a 

condus la dezintegrarea permanentă a structurilor de cristal ale Hidrogelului DARPA.  
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Figura 19: Ivermectina a fost adăugată în partea dreaptă structurii de la Figura 17, și imediat 

a condus la dispariția permanentă și completă a structurilor de Cristal a Hidrogelului 

DARPA. Aceasta arată în mod clar că Ivermectina are un efect incredibil de puternic 

împotriva a ceea ce face Hidrogelul DARPA în organismul nostru.  

 

3.EFECTUL HIDROGELULUI DARPA ASUPRA SÂNGELUI UMAN: 

 

Figura 20: Celule sanguine vii normale. 
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Figura 21: Adăugarea de Hidrogel DARPA de pe tija de testare a condus la o masacrare 

totală a celulelor roșii.  

 

 

Figura 22: Hidrogelul DARPA formează cheaguri de sânge în doar câteva secunde. Prin 

urmare vor distruge și vor înfunda vasele de sânge.  

 



11 
 

4.Rezumat studiu: 

După atingerea unui mix de fibre de nylon, Hidrogelul DARPA rămâne pe mucoasa nazală 

alături de Litiu sub Glanda Pituitară și Glanda Pineală. Această mixtura reacționează imediat 

în contact cu țesutul viu al omului formând cristale ce sunt direcționate către Glanda Pineală 

– care are propriul câmp electromagnetic. Forma cristalelor determină tipul de Hidrogel 

folosit. Cristalele sunt conductive datorită Litiumului pe care îl conțin în ele. Cristalele pot 

primi semnal de la transmițător către celula, și transmit semnale de la celula către 

transmițător. Acestea, de fapt, reprezintă nano-antene.  

Litiumul este un element (cunoscut sub simbolul de Li) care nu apare în organismul uman în 

mod natural. Este extrem de toxic pentru activitatea Glandei Pineale. În doze mici blochează 

această glandă, iar în doze mari o distruge în mod complet.  

De-asemenea, Aluminiul și Mercurul au efecte toxice asupra Glanda Pineale, iar acestea sunt 

folosite intensiv în vaccinuri.  

Glanda Pineală produce Serotonină (hormonul Fericirii) și controlează bio-ritmurile umane. 

Este crucială pentru activitatea superioară a Creierului (Creativitate, Intuiție, al 6-lea simț, 

etc) și pentru interacțiunile sociale inter-umane. Mai multe detalii în acest sens – găsiți la 

referința nr 5. 

 

Hidrogelul DARPA reprezintă o substanță artificială ce creează un convertor între semnalul 

electromagnetic și o celulă vie, țesut și organ. Acesta convertește semnalul electromagnetic 

de la transmițător într-un semnal pe care celula vie îl înțelege și la care poate răspunde. (vezi 

poza de mai jos) – A fost introdus Hidrogel DARPA în structura nervoasă a unei Rădășci, iar 

ulterior a putut fi controlată prin intermediul undelor Radio.   
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Hidrogelul DARPA și Litiumul blochează Glanda Pineală și asta duce la următorul fapt: o 

ființă rațională va deveni un bio-robot controlabil. Hidrogelul este transportatorul unei 

substanțe active, iar scopul său e să ducă acea substanță într-un loc pre-determinat din corpul 

uman. 

Pe scurt despre chestiunea vaccinurilor: 

Vaccinurile (anti-Covid) conțin Hidrogel DARPA, Litium și informație genetică patentată. 

ARN-ul Mesager nu reprezintă o noutate netestată. În chestiunea Respirației, și pentru atleții 

de top, acest tip de ARN a fost folosit ca Dopaj de foarte mulți ani. Informația genetică din 

vaccinuri duce la crearea de mutanți patentați. Dorința forțelor întunericului ce îl înconjoară 

pe Bill Gates este să obțină forțarea mutanților, prin vaccinare, de a-și însuși aptitudini noi 

precum un program informatic. 

P.S. 

Hidrogelul DARPA din fibrele goale de nylon se află și în măștile de plastic de protecție 

respiratorie de tip FFP-2. Hidrogelul DARPA alături de alți aditivi ies foarte ușor din mască. 

Când inspirați, el va intra în căile respiratorii ale omului.  

De-asemenea, tampoanele de vată folosite în testele PCR sunt compuse din fibre goale de 

nylon încărcate cu Hidrogel DARPA.  

DARPA este Defense Advanced Research Projects Agency - o agenție de cercetare și 

dezvoltare a Departamentului de Apărare al Statelor Unite ale Americii, responsabilă cu 

dezvoltarea tehnologiilor emergente pentru a fi utilizate de armată. Cunoscută inițial sub 

numele de Advanced Research Projects Agency, agenția a fost creată la 7 februarie 1958 de 

către președintele Dwight D. Eisenhour. 

Linkuri: 

1) https://www.copan.com 

2) https://www.darpa.mil/work-with-us/covid-19 LINKS 

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/05/18/technology-in-a-time-of-

crisishow-darpa-and-ai-areshaping-the-future /? sh = 47041f384e47 

https://www.nature.com/articles/s41598-019-48874-y 

http://techfinder.stanford.edu/technologies/S18-354_nanoparticle-hydrogels-for 

https://finance.yahoo.com/news/7-ambitious-darpa-projects-help-225243090.html 

https://www.inverse.com/article/22675-darpa-cyborg-insects 

https://www.forbes.com/sites/kelseyatherton/2020/08/25/locust-bomb-sniffers-just-the-

latestmilitary-insectcyborg/?sh = 77fd6e153efa 

https://journalbipolardisorders.springeropen.com/articles/10.1186/s40345-020-00191-4 

https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30564-2/fulltext 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7307055/ 
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3)https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sluzby/akademicka_kniznica/PDF/Elektronicke_kn

ihy_LF_UK/O 

chorenia_endokrinneho_systemu.pdf 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4612-3524-8_27 

https://www.semanticscholar.org/paper/PINEAL-RESPONSE-TO-LITHIUM1-

DeviRao/b7238dc6e7574492ca62a44b13b36fac4ce7f76b 

4) https://www.antidoping.sk/data/files/511_zoznam-zakazanych-latok-2020.pdf 

5) https://tech.sme.sk/c/4289532/kobylky-ficia-na-droge-stastia.html 

Încheierea traducerii. 

 

Concluzia e că în urma testării anti-Covid cu bețișoare se dezvoltă în țesutul uman structuri 

bio-informatice de tip 3D precum o machetă, care crește din ce în ce mai mult, și e 

sugestionabilă/ manipulabilă prin intermediul câmpurilor magnetice. 

Aceste manipulări vor fi operaționale de îndată ce va fi funcțională tehnologia 5G, iar în 

prezent cristalele Hidrogelului DARPA afectează Glanda Pineală a omului testat. De ce o 

afectează pe aceasta? 

R: Deoarece se dorește distrugerea oricărui tip de protecție magnetică naturală pe care o are 

omul, iar înainte de punerea în aplicare a tehnologiei 5G, se distruge bariera naturală de 

apărare a omului, adică Glanda Pineală. Practic, înainte de asaltul final al undelor milimetrice 

5G, omul e dezbrăcat de orice posibilă protecție prin intermediul testării invazive cu bețișoare 

în nas.  

 

S-a spus mai sus că “Glanda Pineală creează un câmp magnetic local mai puternic decât 

câmpul magnetic exterior al Pământului” – ceea ce e corect, și astfel ajungem la cuvintele 

sfințitoare: “Pentru că ce-i va folosi omului, dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul 

său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?” (Matei - 16, 26). 

Asadar, Dumnezeu ne înzestrează încă de la naștere cu o protecție sporită față de orice 

altceva de pe acest pământ, deoarece ne-a încredințat aceasta Însuși Mântuitorul Iisus Hristos 

atunci când ne-a spus: “V-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii, şi peste 

toată puterea vrăjmaşului, şi nimic nu vă va vătăma” (Luca 10, 19).  

De data aceasta avem de-a face cu o chestiune ce ține de voința umană, căci înainte de orice 

tip de lepădare, fie ea de ordin religios, fie de ordin national sau militar, fie de ordin bio-

chimic, ni se CERE SEMNĂTURĂ! Ni se cere chiar și programare! De umde rezultă că 

LEPĂDAREA E VOLUNTARĂ, și se bazează pe multă înșelăciune indusă de mass-media, 

autorități, și nu în ultimul rând - pe complicitatea unor înalte fețe bisericești. 

Fac apel către toți creștinii: Spuneți lucrurilor pe nume – și mai salvați ceea ce se mai poate 

salva – nu adaptați discursul unuia de tip “Politically Correct”: “Fiecare să facă ce vrea”, 
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“Vaccinul e în etapa de teste, e experimental”, “Avem încredere în experți”, “Vedem ce va 

fi, șamd!”. Nu așa, ci adaptându-vă discursul, predica, comentariile, la situația din prezent! 

Vorbiți oamenilor de lucrarea fărădelegii care se derulează împotriva umanității! Vorbiți de 

semnul fiarei, de înrobirea veșnică, de ireversibilitatea procesului de pecetluire, adică despre 

tot sistemul antihristic în ansamblul său, fie că ne referim la boala pandemiei, la test, la măsti, 

la constrângeri, la Economie, la centralizarea puterii, la carantină, la vaccin, la tehnologiile 

implicate, vorbiți-le despre tot “know-how-ul” satanei, astfel încât să priceapă oamenii în ce 

etapă ne aflăm! 

Spuneți-le oamenilor concret să nu accepte testarea de niciun fel, să nu poarte măști din 

plastic, să nu se vaccineze, șamd! Așa dovedim cu toții că suntem solidari unii cu alții! Nu 

mai e timp de soluții personalizate la modul “Să scap eu, și în rest nu mă interesează!”. A 

venit momentul să ne punem viața pentru toate oile, căci acum se pierd 99 de oi și se mai 

câștigă maxim una. Și spun maxim una, deoarece “Dacă n-ar fi scurtat Domnul acele zile, n-

ar fi scăpat niciun trup!”. 

Înainte pleca păstorul după oaia cea pierdută ca s-o caute, ca s-o cerceteze, și le lăsa pe cele 

99 în grija Domnului, însă acum 99 de lupi au mâncat deja păstorii cei buni, iar unul care mai 

rămane - se luptă să detoneze din interior cataclismul “experților geneticieni și virologi”!  

Respect Maxim Echipei De Medici Din Bratislava Care a Realizat Studiul De Mai Sus. 

 

#NuVaccinării  

#NuTestării  

#VremeaEsteScurtă 

 

 

01.05.2021 

 

 

Traducere și Comentarii – Alexandru Grigoraș. 


