5G technologie nám usiluje o život a my to ani nevíme – První část
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Americké telekomunikační firmy AT&T a Verizon (jedna stejná firma, anti-trustovým zákonem
rozdělena na dvě) mají v úmyslu spustit tento týden 5G bezdrátovou síť v Americe. V Evropě je
rovněž 5G spouštěna tento týden. Již teď se vyskytují problémy a jsou očekávány ještě větší
problémy, protože 5G technologie má rušivý vliv na letecké přístroje, způsobuje jejich selhání,
což ohrožuje letecký provoz. Obzvláště ovlivněny jsou letecké výškoměry, které informují pilota
jak vysoko je nad zemí. V případě selhání těchto přístrojů je možno očekávat velké množství
leteckých katastrof, které budou samozřejmě před námi tajeny.
Americká vláda se konečně probrala ze zimního spánku a zkoušela komunikační firmy přimět
k tomu, aby spuštění této sítě odložily, ale všecko co docílila bylo, že AT&T a Verizon slíbily,
že antény nespustí v blízkosti letišť.
Zdá se, že nikoho z vedení těchto firem nezajímají škodlivé vlivy této technologie a ani o něčem
takovém nechtějí vědět. Doposud neprovedli vůbec žádný výzkum co se týče vlivu 5G na lidské
zdraví a na udržitelnost života na této planetě. 5G nepředstavuje pouze rychlejší internet; je to
velice škodlivá technologie, která ničí a zabíjí všecko živé, ničí přírodu, lesní zvěř, ptactvo a
všecko ostatní, jak to tady na zemi je. Směrnice a podklady těchto firem jsou zastaralé a
nepoužitelné, ale jednou se pro něco takového rozhodli a nehodlají ze svého stanoviska ustoupit.
Následky jsou vidět na výletních lodích, kde skoro všichni, očkovaní i neočkovaní onemocněli
tak zvaným Covidem. CDC (americké Centrum pro kontrolu nemocí) dokonce varuje, aby lidé
nejezdili na tyto cesty a když už, tak plně očkovaní – jakoby to pomohlo. Proč jsou lodi, které
plavou po oceánu, kde široko daleko není žádná možnost nákazy takto napadeny? Protože
používají 5G ze satelitů a dokonce se tím chlubí ve svém propagačním materiálu, jak snadné a
výhodné počítačové a telefonní spojení mají.
Přísné tabu: 5G ve spojení s Covidem
O tom, že Covid a vliv 5G je jedno a to stejné nikdo nikde nemluví, protože mluvit o této
spojitosti je přísně zakázáno, jak nás informoval již před 2 lety David Icke. Je to zakázáno,
protože kdyby lidé tento námět diskutovali a vědci ho zkoumali, tak by zjistili, že příznaky
Covidu a příznaky vlivu elektromagnetické radiace (dále: elmag) jsou ty stejné. Každé navýšení
elmag vlivu vždycky způsobovalo chřipkové epidemie. Lidé a elektřina nejsou spojitelní.
Dokonce i tištěné spoje, které byly objeveny v těchto anténách mají na sobě označení COV-19
(viz obrázek níže), z čehož je zjevné, že to, že 5G radiace způsobuje příznaky, které jsou mylně
připisovány nějaké chřipce je dobře známo a dokonce je to tak plánováno. Zdá se, že tak zvaná
koronavirová chřipka je způsobena něčím, co už máme všichni v sobě, třeba mykoplasmou, která
je skrze 5G aktivována. Jak jinak by proti ní mohl pomáhat Plaquenil a Ivermectin, které jsou
oba proti parazitům.
Nedávná studie, nazvaná „Důkazy o spojitosti mezi koronavirovou nemocí 19 a vlivu
radiofrekvenční radiace z bezdrátové komunikace, včetně 5G,“ jedna z více než 30 000 studií na

toto téma potvrdila, že původ Covidu je 5G radiace. Vedoucí této studie, Dr. Beverly Rubik a Dr.
Robert R. Brown správně zhodnotili skutečnost, že Covid-19 začal v 11-milionovém městě Wuchanu v Číně přímo poté, co spustili jejich 5G bezdrátovou síť. Lidé pak padali v ulicích jako
mouchy z jara a měli přesně ty příznaky, které jsou připisovány koronavirové chřipce.
5G funguje tak, že učiní kyslík ve vzduchu nepoužitelný pro
živého tvora, takže dojde k nedostatku kyslíku, lidé se začnou
dusit a utrpí zranění na plicích. Při nízké hladině radiace
dochází ke změnám v endokrinním systému, ke zvýšené
výrobě volných radikálů, k poškození deoxyribonukleické
kyseliny, neboli DNA a ke vzniku rakovin. Pulsující
frekvence, což je 5G, je mnohem víc škodlivá, než dříve
používané radiace (ne že by ty byly neškodné). Způsobuje
srážlivost krve, snížení hemoglobinu, zvýšenou produkci
volných radikálů a peroxidu, snížení hladiny glutationu.
Potlačí funkci imunitního systému a T-lymfocytů a způsobí
poškození orgánů, hlavně pak srdce a nervového systému.
Dnešní lidé berou bezdrátové spojení počítačů, mobilů a
podobného zařízení jako samozřejmou věc, čímž podceňují
jeho vliv. To je velice nebezpečné, protože tento vliv je obrovský a zdá se, že pokud se proti
tomuto projektu všichni nepostavíme, tak že nás tento vliv zničí.
5G je vojenská bojová technologie, podvodně vydávaná za vědecký pokrok
Je to vojenská zbraň, vpašovaná mezi populaci pod záminkou technologického pokroku a za
slibů rychlejšího internetu. Je to doslova vrah a to ještě není využívána na plnou kapacitu. Zatím
se vyskytuje hlavně v pouličním osvětlení, ale její antény jsou již rozmístěny všude, kam oko
dohlédne a jen čekají na spuštění. Tyto antény musí být rozmístěny ve mnohem hustějším
seskupení, protože 5G milimetrové vlny nemají daleký dosah. Takže můžeme očekávat, že brzy
budou doslova všude. Jsou všemožným způsobem maskovány (viz obrázek níže), protože ti, co
tuto technologii zavádějí jsou si velmi dobře vědomi její škodlivosti a zkouší toto nebezpečné
zařízení před námi utajit. Některé antény maskují umělými stromky, jiné přidávají ke vzrostlým
stromům, jsou skryté pod střechami kostelních věží, najdeme je ve značné míře na školách, na
nemocnicích, na domovech pro důchodce, nebo na vyšších budovách.
Jakmile byly pouliční lampy vybaveny 5G technologií a tato byla spuštěna, děti v okolí začaly
trpět krvácením z nosu. Po nich se přidali mladí lidé a pak i dospělí. Lidé začali trpět nespavostí,
postupně se dostavila ztráta paměti, nervové potíže, bolesti hlavy, nechápavost, vyčerpání.
Vznikly problémy nervového systému, přišly rakoviny, kardiomyopatie, což je předchůdce
srdeční mrtvice, cukání svalstva, vyšinutí páteře, zničená imunita a neplodnost. Toto všecko je
potvrzeno desetitisíci nezávislých studií, provedených odborníky.
Měřením hladiny radiace pouličních lamp bylo zjištěno, že dosahují výše 3000 mV a někdy i
4000 mV a přitom maximální povolená hladina radiace je podle Evropského koncilu 200 mV.

Takže až budou všecky tyto antény spuštěny naplno, které nám sem – zatím co jsme poctivě
karanténovali – pilně nainstalovali, to je, co budeme mít napořád a všude.

K tomuto si mobilní telefony přidaly své, ve formě mozkových nádorů a nádorů i jinde v hlavě,
Alzheimera, Parkinsona, ALS, Lou Gehrigovy nemoci a podle toho, kde je telefon běžně nošen,
nádory a rakoviny tamtéž. Ten muž, který si dá zapnutý mobil do kapsy, má celkem rychle
podstatný úbytek spermií. Tyto se znovu doplní během asi 3-4 měsíců. Co se ale nikdy nespraví
je poškození jejich DNA, které zůstane navždycky zničené, což se přenese i na jeho potomky a
na potomky jeho potomků a prakticky na všecky následující generace, napořád.
Je možno si na něco takového zvyknout?
Tento problém řeší video, které natočil Sacha Stone. Obsahuje vyjádření nejrůznějších odborníků
a veškeré důvody pro to, že naše soužití se 4G a 5G bezdrátovou elmag energií je nemožné.
V žádném případě nejsme schopni přežít ve zdraví vliv tak silných frekvencí, které jsou běžně
používány k výslechům, k rozprášení davů a jako smrtelná zbraň. Tyto vlny projdou cihlou,
cementem a skoro každým jiným materiálem, takže proti nim není obrana, není kam se schovat.
Vysílány z desetitisíců satelitů jsou schopny pokrýt každý čtvereční metr zemského povrchu.
Mohou nás sledovat i v domě a není místo na světě, kam bychom se před nimi mohli schovat.
Již na začátku minulého století napsal filosof a vědec Rudolf Steiner jeho názor na vliv tehdy
nově zavedeného radia. Všiml si, že lidé mohli skrze toto zařízení přijímat zprávy z celého světa,
ale nebyli schopni jim rozumět, tak moc radiové vlny ovlivnily jejich vlastní elektrické pole, na
což nebyli zvyklí. Tehdy napsal:
„Lidské bytosti nebudou schopny pokračovat ve svém vývoji stejně jako dříve,
když uvážíme atmosféru, prosáklou ze všech stran elektrickými proudy a radiací.
To má podstatný vliv na celý vývoj člověka. Takže život lidí uprostřed vší té
elektřiny, obzvláště vyzařující elektřiny, ovlivní každého natolik, že nebude

schopen rozumět zprávám, které jsou mu dodávány takovou rychlostí. Ten vliv
bude snížení lidské inteligence. Je to zjevné již dnes. Již dnes je možno sledovat,
jak lidé chápou to, co je jim předáváno mnohem obtížněji, než to chápali o deset
let dříve.
– Rudolf Steiner, 1924
Barrie Trower, odborník na elmag zbraně, které sám vyvíjel v průběhu „studené války“ říká, že
elmag energie byla vždy využívána jako zbraň. Když vláda měla něco proti některé skupině lidí,
zničila je tím, že je ozářila mikrovlnami. Takto ozářili irské katolíky, anebo organizovanou
skupinu žen, které protestovaly proti umístění amerických raket na britském území. Ozáření
začali trpět neurologickými potížemi, postupně se přidaly rakoviny a byli pryč.
Podle internetové stránky powerwatch.org.uk/ je hladina různé elmag radiace následující:
0,0000000002 µW/cm2 Minimální hladina pro funkci mobilu (studie Selga&Selga, 1996)
0,000027 µW/cm2
Borovicové jehličky začnou předčasně odumírat
Děti ve věku 8-17 let začnou trpět bolestmi hlavy, podrážděností,
0,05 µW/cm2
mají problém se soustředit a dochází u nich ke změnám chování
(studie Heinrich, 2010; Thomas, 2010)
Poškození stavební biologie, snížení životaschopnosti spermií a
0,1 µW/cm2
tříštění jejich DNA (studie Avendano, 2012)
Bolesti hlavy, podrážděnost, únava, zesláblost, nespavost, bolesti na
1,0 µW/cm2
prsou, dýchací potíže a potíže trávicího traktu (studie Simonenko a
ostatní, 1998)
Změna metabolismu vápníku v srdečním svalu (studie Wolke, 1996;
2,5 µW/cm2
Schwartz, 1990)
Změny hipokampu, což je součást limbického systému, ovlivňující
4,0 µW/cm2
paměť, učenlivost a orientaci v prostoru (studie Tattersall, 2001)
6,0 µW/cm2
Poškození DNA (studie Phillips, 1998)
Jeden jediný „smart“ metr, na měření spotřeby el. proudu, nebo
7,93 µW/cm2
vody či čehokoliv jiného, podle hlášení „Electrical Power Institute“
Maximální povolená hladina radiace, která je považována za bezpečnou pro lidský organismus:
9,5 µW/cm2
10,0 µW/cm2
600 – 1000 µW/cm2

Švýcarsko, Liechtenstein, Luxembourg
Rusko, Polsko, Čína
USA, Kanada a několik dalších, civilizovaných zemí

Takže když utrpíme jakékoliv ublížení na těle z důvodu mikrovlnné radiace, tak ve skutečnosti
nemáme nikde na světě zastání, protože všecky soudy budou rozhodovat podle nejvyšší povolené
a tím pádem „bezpečné“ hladiny radiace příslušného státu. A protože tyto hladiny jsou
nebezpečně vysoké, nedocílíme nic.
Dr. Frank H. Springob říká, že v každém případě, když postavil člověka před „smart“ metr, jeho
energie byla velmi rychle zničena. Měřil stav krve asi třiceti dobrovolníků, kteří stáli 30 cm od
„smart“ metru po dobu 2 minut. Výsledky měření tří testovaných jsou níže:

V horní polovině obrázku jsou ukázky krve před testem; dolní polovina ukazuje jejich krev po 2
minutách před „chytrým“ metrem. U prvního testovaného je zjevná degradace krvinek, včetně
zničení některých z nich a mutace buněk. U druhého testovaného se okraje krvinek začaly
formovat jako zátky od piva, což bývá způsobeno volnými radikály. Třetí osoba musela být po
45 vteřinách oddálena, protože dostala silnou bolest hlavy. Její krvinky se začaly slepovat do
sloupců, což činí okysličování skoro nemožné.
Dr. Martin Pall, PhD., profesor emeritus (v penzi) biochemie říká, že „Vztyčování desítek
milionů 5G antén bez jediného biologického otestování jejich bezpečnosti je ten nejhloupější
nápad v historii světa.“
A přitom všechny úřady, které mají zodpovídat za naši bezpečnost, vysoké školy, výzkumná
pracoviště a státní pověřenci nám tvrdí, že 5G technologie je naprosto bezpečná. To všecko jsou
lži. Tito lidé nahrávají za úplatky cizím nadnárodním korporacím, které nám 5G po celé zemi
zavedly. O tak zvaném očkování nám taky stále říkají jak moc je bezpečné a spolehlivé a přitom
desetitisíce mrtvých, kteří na tato očkování zemřeli, je usvědčují z pravého opaku.
Tak na příklad:
Na otázku „Představují sítě 5G riziko pro lidské zdraví?“ odpovídá Český telekomunikační úřad
(ČTÚ) že: „Nepředstavují. V případě dodržení hygienických limitů nemají vysílače sítí 5G
negativní vliv na lidské zdraví.“ To jedna obrovská lež, ničím nepodložená. A co má hygiena co
do činění s elmag zářením? Jaké hygienické limity jsou tím myšleny?
Na otázku „Jak působí rádiové vlny na člověka a jaký je vědecký základ vysvětlení“ odpovídá
ČTU že: „Elektromagnetické pole v oblasti rádiových kmitočtů po průniku do biologické tkáně
působí tepelně.“ A dál se ohánějí Maxwellovými rovnicemi. Pravda, všichni vojáci, kteří se
v zimě ohřívali před zapnutým radarem se sice ohřáli, ale brzy na to zemřeli na rakoviny.
Vědci z ČVUT tvrdí, že 5G je bezpečnější než vyjít ven na slunce. Článek popisuje testování
jednoho z vysílačů 5G profesorem Janem Vrbou z ČVUT, ale udává frekvence od 600 do 4000
MHz. Buď je autor článku tak neznalý, anebo přímo otevřeně lže, protože tyto frekvence nejsou

frekvence 5G. Frekvence 5G jsou 60 giga Hz. Takže míchá jablka a hrušky dohromady a vydává
je za to stejné. I když je pravda, že i frekvence 4000 MHz, což jsou 4 GHz jsou pro živý
organismus velice škodlivé a po čase smrtelné.
Stránka Bezpečnost práce popisuje (mezi jinými) studii společnosti Deloitte, kteří říkají: „Podle
názoru Deloitte jsou však obavy, že 5G způsobuje rakovinu nebo že záření emitované 5G
oslabuje imunitní systém člověka a umožňuje šíření COVID-19, přehnané … Mezi nárůstem
infekcí COVID-19 a zaváděním sítí 5G neexistuje žádná souvislost … rozsáhlé vědecké důkazy
dokazují, že technologie mobilních telefonů nemají žádné nepříznivé dopady na zdraví, a to platí
nejen pro 5G, ale i dřívější generace (1G, 2G, 3G, a 4G) …“ Opět, nic z toho není pravda.
Ve všech případech jsou takové chlácholící zprávy velmi dobře podmazány telekomunikačním
průmyslem, který na to má dost peněz. Mnozí dnešní lidé jsou tak bezpáteřní, že za peníze zradí i
budoucnost celého světa, včetně své vlastní. Ve skutečnosti existuje velmi málo informací a
velmi málo nezávislých (nepodplacených) a pravdivých studií, které by byly zveřejněny. Všecko
je kontrolováno, censurováno a hlídáno, jen aby se skutečná pravda nedostala ven.

