
1

5G - strategiczna sieć 
do przenoszenia pól torsyjnych 

w celu wprowadzania ich do organizmów 
nieświadomych niczego konsumentów

 

dr Diana Wojtkowiak 

Gdańsk
www.torsionfield.eu

Kraków 28 luty 2018



2

Wiedzę powszechnie znaną zostawiamy innym.

Okazuje się, że mikrofale nie są tak groźne, jak wysyłane równocześnie pola 
torsyjne. Mikrofale dają tylko efekt termiczny i służą do szpiegowania, pola 
torsyjne oddziałują biologicznie na receptory organizmu człowieka i wywołują 
choroby.

Pomiar natężenia pola elektromagnetycznego  nie przekłada się na 
intensywnść pola torsyjnego, jest kompetnie neprzydatny dla określenia 
szkodliwości biologicznej.

Musimy wyjść w myśleniu z wieku dwudziestego!
Trzeba porzucić podręczniki z lat 50-tych! (Feynman, Resnick-Hollyday) 

Są już potwornie przestarzałe.
Od lat 90-tych wiadomo, że za szkodliwość nadajników odpowiedzialne jest 

pole torsyjne a nie elektromagnetyczne (Anatoly Akimov). Już wówczas 
można było znaleźć te informacje w internecie (po rosyjsku).

Stan wiedzy
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Metody naukowe

W badaniach naukowych wystarczają pośrednie wyniki, które potwierdzają 
model myślowy. 

Rzemieślnik widzi wyniki swojej pracy w materiale. Wspólcześni naukowcy nie 
mają takiego luksusu. Nigdy nie widziałam białek, którymi wiele lat się 
zajmowałam, zawsze były to bezbarwne roztwory. 

Urzędnicy wymagają naocznego dowodu, 
że po mikrofalach umarło na raka tysiące 
osób. Badań doktora Mengele. W końcu 
przeprowadzą je na więźniach.

Jeżeli urządzenie mikrofalowe zaburza fizjologię więcej niż wynika to ze zmian 
pogodowych, diety i cykli biologicznych, to jest to technologia nieakceptowalna i 
trzeba ją zmienić.
W badaniach naukowych wystarczające jest wykazanie trwałych zmian w 
działaniu receptorów, szlakach kinazowych i metylacji DNA. To z takich danych 
wnioskujemy o przyszłej katastrofie, która może nastąpić po wielu latach. Nie z 
ilości zdechłych szczurów !
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Z kilku tysięcy przeczytanych przeze mnie publikacji naukowych, wynika, 
że metabolizm w komórkach ludzkich i zwierzęcych jest zaburzony przy 
poziomach promieniowania mikrofalowego niższych niż obowiązująca w 
Polsce norma, a także przy natężeniach pola elektromagnetycznego niskej 
czestotliwości niższych o 17 rzędów wielkości od efektu cieplnego.

Własne niedokończone badania w zakresie 20-80Hz również potwierdzają 
zmianę metabolizmu w komórkach ludzkich (gen HSP70)

Zagadnienie promieniowania mikrofalowego to już przeszłość. Mikrofalowa 
wojna technologiczna odbyła się w latach czterdziestych ubiegłego wieku, 
związana z coraz silniejszymi radarami. 

Obecna wojna prowadzona nad naszymi głowami toczy się na pola torsyjne !

Ostatnim akcentem ściśle mikrofalowym są, 
zakupione na przełomie wieków dla policji pięciu 
polskich miast, nadajniki pracujące na częstotliwości 
60GHz, do przypalania skóry i oczu demonstrantów.

Mikrofale nietermiczne zaburzają metabolizm
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Pole torsyjne – piąty rodzaj oddziaływań
Są też cząstki pola torsyjnego promieniujące polem torsyjnym

Są wszędzie, ale są trudne do zauważenia.
Jest ich mało, nie mają masy, nie oddziałują z elektronami.
Organizmy żywe są wyspecjalizowane do ich odbioru. Działanie organizmów 
żywych opiera się w dużej mierze na oddziaływaniach pól torsyjnych.
Za oddziaływania van der Waalsa w biologii i chemii odpowiedzialne są pola 
torsyjne.
Pola torsyjne są więc odpowiedzialne za rozpoznawanie cząstek 
sygnałowych przez receptor, antygenów przez przeciwciało i substratu przez 
enzym.

Nie mają nic wspólnego z polem elektromagnetycznym. 
Nic!

Informacje na stronie: www.torsionfield.eu

Niestety wiedza na temat pól torsyjnych w Polsce jest bardzo niska, mimo że od 
lat 90-tych można znaleźć na ten temat dużo informacji w internecie.
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Pomiary

Kręgi wojskowe. Pomiary z kosmosu złóż geologicznych na głębokości kilku 
kilometrów - Rosja, USA, Chiny. Metoda Ochatrina

Brak komercyjnie dostępnych mierników, są detektory. 
Cząstek pola torsyjnego jest mało, nie mają masy. 

Złoże ropy 
naftowej

Budżet wojskowy USA – 900mld $
Czarny budżet – tyle samo, na nowe rodzaje broni
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Homeopatia – decydująca jest informacja o budowie chemicznej 
zawarta w polu torsyjnym
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Sulfur 6CH Boiron, Francja

Hodowla fasoli
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Background
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Spektrum cząstek pola torsyjnego emitowanego ze zdjęcia stojącej fali 
materii atomów żelaza uzyskanego z mikroskopu tunelowego
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Spektrum cząstek pola torsyjnego emitowanego ze zdjęcia cząsteczki 
cyjanoetylenu uzyskanego z mikroskopu tunelowego
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Obszary funkcjonowania pól torsyjnych:

odziaływania van der Waalsa, oddziaływania białek
homeopatia
radionika
nie lubiana przez lekarzy fizykoterapia
szkodliwość pól elektromagnetycznych
bioenergoterapia
radiestezja 
zegary biologiczne i astrologia 
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Radionika
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Sygnał niklu przesłany pocztą e-mail na trasie Polska-Francja-Polska. Na wykresie Spektrum sygnału 
Ni1, który wrócił z Francji zostało przesunięte o 400cm a sygnału Ni10 z Francji o 200cm, względem 
sygnału Ni100 z Francji. Sygnał Ni100 (wzmocniony 100-krotnie) po powrocie wykazywał zawartość 
sygnału elektronów na poziomie 14%, a pozostałych zakłóceń na poziomie mniejszym od 10% względem 
sygnału niklu. 
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Zdjęcie sondy do odbioru sygnału wysokiej jakości wraz z equalizerem 
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Nowoczesne techniki wojenne z użyciem pól torsyjnych

1. Implantacja genów i wirusów do organizmów 

         (Luc Montagnier, Peter Gariaev)

2. Epidemia nowotworów

3. Teleportacja pól torsyjnych 

(Abrams, Krasnobryezew) zdjęcia

4. Obniżanie masy krytycznej ładunków jądrowych

(zimna synteza, RU)

Metody klasyczne

1. Selektywne zabójstwa

(Izrael)
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Implantacja genów do organizmów

Luc Montagnier
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Luc Montagnier

Gen bakteryjny odtworzony z pola torsyjnego przesłanego drogą radiową w 
reakcji PCR. Sekwencjonowanie pokazało zgodność sekwencji z oryginałem.

Podobny efekt uzyskano w hodowlach komórkowych
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Peter Petrovich Gariaev

DNA plazmidowe produkt 547bp
(ścieżki 2-4) odtworzone z pola torsyjnego

Terapia genowa informacją z pola torsyjnego przez przekazanie informacji 
genetycznej z pola torsyjnego zdrowej osoby: mukowiscydoza, 
eksperymentalna cukrzyca, regeneracja nerwu słuchowego, siatkówki.
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Epidemia nowotworów
Nie jesteśmy kociołkiem w którym odbywają się reakcje chemiczne zależne od 
ilości wprowadzonych substancji, a nasz mózg nie wykorzystuje elektryczności.

Za równowagę w naszym organizmie i wszelkie procesy odpowiadają 
receptory wrażliwe na substancje sygnałowe i odbierające pola torsyjne. 
Choroby przewlekłe wywoływane są przez aktywację szlaków regulacyjnych, 
a nie przez przypadkowe uszkodzenia.

Przepis na nowotwór

Trzeba przez długi czas wprowadzać do organizmu silny sygnał miedzi aktywujący 
szlak kinazowy Pi3K/AKT/mTOR i jednocześnie sygnał zaburzacza hormonalnego 
aktywującego receptor AhR np. bisfenol-A (wystarczy pić wodę z plastykowych 
butelek) Aby sygnał był silny trzeba mieszkać na rozłamie tektonicznym albo 
podwyższyć normę promieniowania elektomagnetycznego 100-krotnie, tak jak w 
USA, gdzie nie trzeba już mieszkać na rozłamie tektonicznym. 
Można też przez sieć 5G wysyłać specyficzne informacje albo wytworzyć fantom.

W Niemczech zakłada się, że na jednym pacjencie z nowotworem można zarobić 
150 000 Euro.
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Ustawa z dnia... 2019r o Narodowej Strategii Onkologicznej 
Projekt wniesiony przez prezydenta 8.01.2019

W 2015 r. liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych po raz 
pierwszy przekroczyła 100 tys., co oznacza, że z tego powodu zmarła 
co czwarta osoba. 

...można spodziewać się systematycznego wzrostu zachorowań na 
nowotwory. Wynika to zarówno ze starzenia się ludności Polski (70% 
zachorowań u mężczyzn i 60% zachorowań u kobiet występuje po 60 
roku życia – wykres 1), jak i z nasilonego narażenia populacji na 
czynniki rakotwórcze, w tym związane ze stylem życia Polaków 
(palenie papierosów, spożywanie alkoholu, nieodpowiednia dieta, 
brak ruchu)

to jest CYWILIZACJA

Skażona pestycydami żywność, konserwanty, plastyki, zaburzacze 
hormonalne, kancerogeny, promieniotwórczość, pola elektromagnetyczne, 
zanieczyszczenie gleby ołowiem, morza rtęcia, bisfenylA, glifosat, GMO – 
w ogóle nie istnieją
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Zabójstwa selektywne

Jak dokonać blitzkrieg w 15 minut ?

5000 rakiet wystrzelonych w bardzo krótkim czasie, zanim ogłoszony 
zostanie alarm, zabija 5000 przedstawicieli inteligencji wroga, 
wyselekcjonowanych przez firmę Google, za pomocą współczesnych 
rakiet o precyzji 10cm i systemu 5G podającego bez przerwy położenie 
wszystkich obywateli z dokładnością 10cm. Kraj pozbawiony 
aktualnego i przyszłego dowództwa poddaje się okupantowi.
Izrael produkuje rakiety o takiej precyzji, które mają zestrzelić 
wszystkie 100 000 rakiet libańskiego Hezbollahu. Ilość ta pokazuje 
skalę arsenałów na świecie nie przystającą do kilkuset zakupionych 
przez nas rakiet przechwytujących.

Izrael przyjął zabijanie ludzi idywidualnymi rakietami jako sztandarową metodę 
armii izraelskiej i Mosadu już wiele lat temu. Są to tak zwane zabójstwa 
selektywne. Metoda ta jest akceptowana przez 90% społeczeństwa 
Izraelskiego. Metodę tę przejęło od Izraela USA, wykorzystując go w wielu 
krajach na przykład w Iraku i Afganistanie. 

WOJNA KLASYCZNA
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Yaakov Katz, Amir Bohbot; Czarodzieje broni: Izrael – Tajne laboratorium 
technologii militarnych; Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2018.

Ronen Bergman; Powstań i zabij pierwszy: Tajna historia skrytobójczych akcji 
izraaelskich służb specjalnych; Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2019.

Słabym punktem zabójstw selektywnych jest ustalenie kogo wybrać do 
odstrzału i gdzie dana osoba aktualnie się znajduje. Ten problem 
rozwiąże sieć 5G i korporacje internetowe zajmujące się szpiegowaniem.

Na temat selektywnych zabójstw wyszły ostatnio dwie wartościowe książki, 
jedna o samych rakietach, druga pokazująca długą historię selektywnych 
zabójstw prowadzonych przez Mosad.

Potrzeba sieci 5G
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Białe strefy

Właściciele firm telekomunikacyjnych wiedzą dobrze o szkodliwości mikrofal. 
Prawdopodobne liczą, że sami zamieszkają w odległych od nadajników miejscach, 
w tak zwanych białych strefach. Spadek pola torsyjnego z odległością jest jednak 
znacznie powolniejszy niż spadek pola elektromagnetycznego i na terenie Polski 
będzie bardzo trudno znaleźć takie strefy. Będą oni takimi samymi królikami 
doświadczalnymi jak reszta społeczeństwa.

Linia wysokiego napięcia 400kV
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Wzrost ilości nowotworów w USA
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Massachusetts (1940 electrification rate = 97.6%) 
and Louisiana (1940 electrification rate = 48.9%)

Zależność ilości nowotworów od postępu elektryfikacji
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Ekrany pola elektromagnetycznego nie chronią przed polem torsyjnym.

Pomiar pola elektromagnetycznego nie mówi nic o polu torsyjnym.

Można tworzyć technologie elektroniczne o wielokrotnie obniżonej 
emisyjności pola torsyjnego przy zachowaniu tego samego poziomu 
emisji elektromagnetycznej. To wymaga jednak odpowiednich nakładów 
finansowych. Zagadnieniem tym od lat zajmuje się prof. A. Pavlenko, z 
Kijowa.

Sieć komórkowa, odpowiednio zaprojektowana, może działać efektywnie 
przy tysiąckrotnie mniejszym promieniowaniu niż obecne normy. 

Podsumowanie – co dalej?
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Infekcyjne preparaty homeopatyczne

Istnieje coś takiego jak infekcyjne preparaty homeopatyczne.
Zwykły preparat homeopatyczny wykonany z nieorganicznego związku chemicznego 
albo rośliny może sobie stać spokojnie sto lat i nikomu nie wadzi. Zupełnie inaczej 
zachowują się chemiczne substancje aromatyczne, w których pole torsyjne krąży po 
pierścieniach zarówno w pierwotnych związkach chemicznych, jak i pierścieniach 
skopiowanych w preparatach. Wytwarza się wirowe pole torsyjne które infekuje 
stojącą obok wodę lub inne preparaty homeopatyczne. Po kilku godzinach w 
naczyniu obok mamy skopiowany preparat. Preparaty takie zachowują się jak wirus. 
Więcej, mogą przenosić dodatkową informację, którą przechwycą w trakcie 
kopiowania. Do takich silnie infekujących substancji i preparatów należy grafit i 
melaniny, na przykład melanina z niebieskiego sera pleśniowego. Trzeba je trzymać 
z dala od innych preparatów. Innym przykładem są butelki PET. Tworzywo to jest 
substancją aromatyczną i dodatkowo zawiera aromatyczny bisfenol-A będący dla 
organizmów zaburzaczem hormonalnym. Woda, która stoi 24 godziny w butelce PET 
jest infekowana przez plastyk i staje się preparatem homeopatycznym o 
właściwościach zaburzacza hormonalnego. Wiele osób zauważa, że woda z 
plastykowych butelek zupełnie im nie służy. Ale to tylko wstęp. 

Grafit, melaniny
Butelki PET
Stół pomiarowy
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Jakiś czas temu badałam spektroskopowo pole torsyjne od stanów zapalnych i 
promieniowanie śmierci, które utrwala się w ścianach i podłodze tam, gdzie ktoś 
umarł. W pewnym momencie zauważyłam, że jak usiądę przy stole, na którym 
znajduje sie spektroskop pola torsyjnego, to po dwudziestu minutach zaczynam 
kichać i kaszleć. Odejście od stołu nic nie zmienia, a objawy przeziębieniowe 
utrzymują się przez kilka dni. W metalowej ramie stołu zagnieździł się jakiś wirus 
homeopatyczny. Czy to jest informacja substancji która wywołuje efekt 
przeziębieniowy, czy rzeczywiście skopiował się wirus, tego nie wiem. Ale raczej jest 
to ta pierwsza ewentualność, ponieważ działanie jest bardzo szybkie. Nieopacznie 
przeniosłam na sobie ten homeopatyczny wirus na fotel w samochodzie, co dawało 
ten sam efekt po dwudziestu minutach. Do skasowania wirusa z ramy stołu 
wykonałam odpowiednio dużą cewkę zasilaną prądem zmiennym bardzo niskiej 
częstotliwości, przez którą przeciągnęłam stół. 
Przypadek ten pokazuje jeszcze jeden sposób w jaki można negatywnie oddziaływać 
na ludzi, przesyłając taki wirus siecią 5G. 

Mam nadzieję że ta porcja informacji da Państwu szersze spojrzenie na dziwne 
zjawiska, o których się dowiadujemy, ale nie wiemy jak je zintegrować z istniejącą 
wiedzą. 

Infekcyjne preparaty homeopatyczne c. d.
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