5G technologie nám usiluje o život a my to ani nevíme – Druhá část
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Jak říká Max Igan, nová 5G technologie je zcela nová záležitost a zároveň není. Je sice založena
na předešlém mikrovlnném procesu 4G a na všem, co bylo před ním, ale zároveň na sebe vzala
nové použití, jako vojenská zbraň. Když budete studovat patenty amerického vojenského
výzkumu DARPA, pak můžete vidět co všecko jsou schopni docílit s pomocí psychologických
zbraní vůči jednotlivcům a davům. To stejné jsou schopni docílit s 5G technologií. A tuto
technologii dnes nainstalovali přes celý svět.
Proč potom zavádějí 5G, když to lidem tolik ubližuje?
Je zde zjevná snaha napojit všecko co máme na tuto síť, aby každý předmět denní potřeby hlásil
co se děje, jaké je jeho používání a k čemu. Takže všecko, od ledniček, po topná tělesa, přes
krabičky s léky a pouliční svítilny, to všecko má být napojeno na tuto „chytrou“ (smart) síť a
neustále o všem informovat někoho, kdo nás ze skrytu bude sledovat, špehovat každý náš pohyb
a hodnotit každou naši činnost.
Co znamená „smart,“ neboli „chytrý?“ Všecka „smart“ technologie je tajná vojenská
technologie, která byla původně navržena na bojiště. Postupně byla zkomercionalizována a to za
tím účelem, aby ji lidé přijali do svých domovů. A odtud bude sledovat co dělají, co používají,
jak se chovají a dokonce i co myslí a co plánují.
Všechny spotřebitelské produkty pak budou samy hlásit svoji spotřebu „chytrému“ metru na
venkovní zdi domu. Tento bude přenášet informace na další „chytré“ metry v okolí, které rovněž
budou neustále hlásit své výsledky, mnohokrát za vteřinu. Tímto způsobem budou informace
běhat stále dokola, čímž budou obyvatelstvo vystavovat neustálému vlivu elmag vln. Postupně
budou všechny tyto úlomky převedeny na anténu, k tomuto účelu vyhrazenou a tato dodá
informace patřičným firmám, které zásobují člověka nezbytnostmi, jako je plyn, elektřina, voda.
Max Igan má pravdu, když říká, že tak rychlý internet není zapotřebí. Jenže 5G antény nejsou
instalovány kvůli rychlejšímu internetu. Jsou instalovány proto, aby nás mohly vlády a
nejrůznější organizace sledovat, špehovat co děláme, lézt nám do našeho soukromí a taky nás
ovládat na dálku. I to je možno s jejich pomocí docílit.
Jak vůbec mohlo k takovým šílenostem dojít? Kdo to způsobil?
Začalo to už v r. 1996, kdy tehdejší president Clinton podepsal „Telekomunikační Akt“ a tím
uzákonil, že žádný zdravotní, nebo jiný důvod nesmí zabránit umístění telekomunikačního
zařízení. Když by město odmítlo povolit instalaci mikrovlnné antény na některém místě, pak je
může telekomunikační průmysl soudit a tuto při vyhraje.
A i když se zde jedná o zdraví celé lidské populace a o její přežití, telekomunikační průmysl
nezaměstnává žádné lékaře, nebo zdravotní odborníky, kteří by mohli posoudit případné škody
na zdraví, touto technologií způsobené. Ve skutečnosti, telekomunikační průmysl ani nehodlá
k našemu ublížení na těle přihlédnout. Všecko co sledují, jsou peníze a finanční zisky.

Americká Federální komunikační komise (Federal Communication Commission, FCC) je snad ta
nejvíc manipulovaná organizace v Americe. Chová se spíš jako propagátor bezdrátového přenosu
elmag energie, než jako kontrolní orgán. To proto, že dostává ty největší dotace právě od
telekomunikačních firem, které ještě ke všemu neváhají předkládat vylhané a falešné informace a
tím ovlivňovat její členy. Předešlý vedoucí FCC Tom Wheeler fungoval 14 let jako ředitel firmy
pro bezdrátové spojení, Wireless Law Association. Takže kontrolní orgán FCC není ochoten
zjišťovat bezpečnost 5G přenosu energie přesto, že dobře vědí, že je to velice nebezpečné záření.
Dnes víme, že varovali své akcionáře, ale nevarovali uživatele.
Když se americký senátor Richard Blumenthal při vyšetřování zástupců
telekomunikačního průmyslu Kongresem v únoru 2019 ptal, jestli udělali jakýkoliv
výzkum bezpečnosti 5G elmag vln, tito přiznali, že vůbec žádný výzkum nebyl proveden.
Organizace inženýrů IEEE měřila kolik radiace projde zdí, ale to, aby změřili kolik projde
lidským tělem, to je záhadně nenapadlo. Americká rakovinová společnost (American Cancer
Society), zabývající se výzkumem rakoviny prohlásila, že nejsou žádné důkazy, že by elmag
frekvence byly škodlivé. Ti jsou rovněž placeni telekomunikačním průmyslem, tak musí jednat
pouze podle jejich diktátu.
Claire Edwards z OSN předložila varování ohledně 5G generálnímu sekretáři OSN Antonio
Guterresovi, který je fyzik a elektrický inženýr a na začátku své kariéry přednášel o
telekomunikačních signálech a tento jí řekl, že o tomto nebezpečí vůbec nic neví. Naopak, má i
doma všecko spojení bezdrátové a dokonce to přiznal i na kameře.
Nějakým záhadným způsobem se všecky tyto nepravosti přesunuly i do Evropy. I zde je tento
týden spouštěna 5G radiace, jak již bylo zmíněno. To, že celou 5G síť nainstalovaly cizí,
nadnárodní korporace představuje další problém: pod jaký zákon spadají? Pod ten, který je
platný v zemi, kde tyto instalace provádějí, anebo pod zákon země jejich původu? Je to sporná
záležitost, kterou na příklad v Rusku řeší tím, že každá mezinárodní firma tam podnikající, musí
v zemi založit pobočku, která je pak právně postižitelná v případě problémů.
Vliv 5G elektromagnetické energie na člověka
Nesmíme opomenout tak zvané chemtrails. Ty se postaraly o rozšíření metalizovaných částic po
celém světě, které jsme všichni poctivě vdechovali (neměli jsme na vybranou, dýchat musíme) a
dnes je máme v sobě. Celé dlouhé roky nás tím krmili, takže naše těla jsou doslova prosycená.
Pomocí těchto kovových částeček nás může 5G kdykoliv identifikovat a sledovat, protože tyto
fungují jako jakýsi druh vysílače a přijímače zaráz. Je jedno, jestli budeme v budově, postavené
ze železobetonu, nebo se obklopíme plechovými bariérami, či zalezeme do bunkru, nebo do
sklepa, 5G nás všude najde a pomocí trojúhelníkového upřesňování zjistí, kde se nacházíme.
Naše DNA je další anténa, která rovněž dokáže přijímat a vysílat a také zpracovávat signály ve
formě radiových frekvencí. Toto jsou ovšem biologické signály, nutné pro naše přežití a snad i
pro to, abychom zůstali lidmi. S mikrovlnnými anténami všude kolem, které mají daleko vyšší
hustotu signálu je pravděpodobné, že budou tyto přírodní, biologické signály zahlušeny. Co se
pak stane, neví nikdo. Málokterý biolog nebo lékař se tímto zabývá.

V dnešní době, když budete pokusně pěstovat plíseň ve Faradayově kleci, tak se vyvine
v pořádku. Ale když ji budete pěstovat mimo klec, vznikne v ní asi 600 biologických jedů, které
se vyvinou v důsledku vlivu elmag frekvencí.
I slabé elmag vlny mají podstatný vliv na mikrobiom, který je podstata našeho života. Tyto vlny
zničí mikrobiální DNA, které je cosi jako operační systém člověka, podobný, jako má počítač. A
bez operačního systému žádný počítač nefunguje. Veřejně je tvrzeno, že 5G nemá vliv na lidské
DNA. Ale když si uvědomíme, že toto DNA tvoří pouhé 1% buněčného DNA a že buněčné
DNA je mikrobiální, tak když 5G zničí mikrobiální DNA, pak nemáme šanci přežít.
Dr. Marco Ruggiero, molekulární biolog a lékař říká, že všecka nepodložená tvrzení
telekomunikačního průmyslu jsou založena na informacích z dávné doby, kdy jsme ještě
nevěděli nic o lidském mikrobiomu a kdy bylo ještě méně známo o mikrobiotech v našich
mozcích, což jsou mikrobi, kteří ovlivňují mozkovou činnost. Někdo by si mohl myslet, když
jsou to mikrobi, tak je nepotřebujeme, ale pravý opak je pravda. Mikrobi zajišťují vývoj a funkci
všech našich orgánů. I náš imunitní systém je založen na mikrobech, které máme jak ve střevech,
tak v mozku.
Podle profesora Olle Johansona, je 5G radiace kvintilion-krát (1 000 000 000 000 000 000 –
osmnáct nul) silnější než přirozená radiace našeho prostředí, což je dokumentováno tisíci pokusy
a studiemi již od r. 1932. To naznačuje pouze jedno, že když bude spuštěno 5G elmag záření, tak
nás čeká celosvětová katastrofa, které se nevyrovnají všechny předešlé katastrofy dohromady. A
to ještě nevíme, jak na to zareaguje naše Země.
Nejvíc jsou ohroženy děti
Barrie Trower je toho názoru, že každý, kdo umístil bezdrátový přenos elmag energie do škol
(anebo mikrovlnnou anténu na střechu školy) by měl být uvězněn na zbytek života. Takoví lidé
nejsou hodni kráčet po této zemi. Jakékoliv úplatky dostali za tuto zradu budoucnosti národa,
tyto nejsou schopny vynahradit genetickou škodu, kterou tím dětem způsobují. Mozek malého
dítěte vstřebává 10x více radiace než mozek dospělého člověka. Takže tímto způsobem děláme
pokusy na našich vlastních dětech, když je vystavujeme mikrovlnné radiaci tolik hodin denně.
Francie zakázala wi-fi bezdrátové spojení ve školkách a vydali patřičná varování ve vyšších
školách, protože si uvědomili snížené učební schopnosti dětí, které jsou vystaveny mikrovlnám.
Skoro všecka současná dětská úmrtí jsou zaviněna čtyřmi důvody: mozkové nádory, rakovina
štítné žlázy, rakovina pohlavního ústrojí a rakovina konečníku. To všecko jsou nemoci, které
způsobují mobily a bezdrátové spojení. Mobil v klíně a ťukání SMS zpráv způsobí rakovinu
pohlavních orgánů velmi snadno. Rakoviny a nádory vzniknou rovněž všude v okolí mobilu,
který u sebe nosíme zapnutý. A všechny ty děti jsou špatně diagnozovány a špatně léčeny,
protože bezdrátový průmysl investoval miliardy na miliardy do toho, aby lidé nevěděli co toto
tiché, vražedné zařízení způsobuje.
Jak říká Dr. Martin Pall, 5G je oproti jiným elmag vlnám o to nebezpečnější (ne že by 4G a jiné
byly neškodné), protože vydává pulsující vlny. To není pouze intensita, která škodí; k ní musíme
přičíst ještě frekvenci a vysokou hladinu pulsující energie.

A ty nenarozené děti jsou ohroženy ještě víc
Není to pouze rakovina a nádory, které elmag radiace způsobuje. Je nutno přihlédnout také
k jejím vlivům na rozmnožování člověka. Studie, která byla provedena v Australii zjistila, že
spermie, vystavené radiaci mají pouze 30% vitality (bez ovlivnění radiací mají asi 80%). Jejich
pohyblivost je 28% (bez ovlivnění je to 82%) a ublížení jejich mitochondriální DNA je 30% (u
neovlivněných je to 8%).
V prvních 100 dnech těhotenství, když se lidský zárodek začne vyvíjet, tento nemá nejmenší
ochranu proti elmag záření a je tímto nesmírně ohrožen. A uvědomte si, že první měsíc ženy
většinou ani neví, že jsou v jiném stavu. A pak se narodí děvčátko, které může být v pořádku, ale
může také být geneticky narušené. Ať tak či onak, její vaječníky jsou elmag zářením spolehlivě
narušené. Když pak vyroste, jedno z těchto narušených vajíček bude oplodněno a to dítě, které se
jí narodí, bude geneticky znevýhodněno. Takže ten skutečný zločin, to skutečné ublížení celé
lidské rase se projeví až u třetí generace. Takové genetické ublížení zůstává napořád, navždycky.
Dr. Olle Johansson je toho názoru, že všecky ženy budou vlivem elmag záření neplodné. To se
neprojeví hned, neprojeví se to ani v příští generaci, ale až v té páté. Až teprve pátá generace
zjistí, že všecky ozářené ženy, ať už byly ozářeny mobily, mobilními anténami, satelity, nebo
čímkoliv jiným, jsou neplodné. Pak samozřejmě bude pozdě na hledání a trestání viníků, na lítost
a i na nápravu.
Naše DNA je to stejné, jaké má naše matka a její DNA je naprosto stejné, jaké měla její matka a
tak dále, až k začátkům lidské civilizace. Takže jestli způsobíme změnu DNA, tato změna půjde
dál a dál do budoucna, přes všecky další generace, pokud jaké budou, do nekonečna.
5G je vojenská technologie, vždyť je to jasné
Co je to MIMO? Znamená to mnohonásobný input (vstup), mnohonásobný output (výstup).
Jedná se o znásobení kapacity radiového signálu s použitím antén, které umožňují
několikanásobný přenos, za účelem několikacestné propagace signálu. MIMO se stala
podstatnou částí bezdrátové komunikace. Toto zařízení dostane 5G do každé díry v zemi, do
každé pukliny, do každé jeskyně a na každý vrchol kopce po celém světě.
Je to nesmírně nebezpečný vysílač, který je schopen zabít veškerý biologický život na zemi.
Dokáže sterilizovat dobytek, zničit půdu, takže v ní přestanou rostliny růst, zničí veškerý hmyz,
takže včely už nebudou opylovat pole a zničí i každého člověka. Viz obrázky zařízení níže.

5G je naprosto spolehlivě smrtelná a smrtící zbraň, která je vydávána za moderní technologii. Je
to zbraň ekonomického terorizmu: když by některý stát odmítl poslušnost, jeho pole budou
zničena, nic se neurodí a lidé budou umírat hladem.
Kdyby byla tato 5G síť celosvětově spuštěna, ta by se spojila s desetitisíci satelity nad námi na
obloze a miliony pozemních antén by tento signál přejaly a rozeslaly do miliard dalších malých
antén a bezdrátového zařízení, do pouličních svítidel a do všeho ostatního. Možná ani nevíte, že
nové, úsporné LED žárovky obsahují mikro- nebo nano-kapacitory, které mají schopnost
přijmout 5G signál a rozšířit ho všude kolem tím, že ho rozbijí na miliardy fotonů, které jsou
schopny napadnout všecko a zaráz.
Toto všecko je neviditelná, zákeřná technologie, která byla vyvinuta a již celá desetiletí je krůček
po krůčku připravována na to, aby nás mohla sledovat, kontrolovat, dirigovat, vkládat nám cizí
myšlenky do hlavy, trestat za neposlušnost, znevýhodňovat a v některých případech i zničit.
Je snad naděje?
Dr. Ruggiero je toho názoru, že díky biologickému kvantovému propletení a novému výzkumu
kvantové biologie, mikrobiomu a mediciny jsme dnes schopni převést informace z mikrobiálního
DNA na lidské DNA. Tím, že můžeme naučit mikroby přežít jakékoliv znevýhodnění, které je na
ně uvaleno, včetně ozáření 5G, pak máme možnost s jejich pomocí převést tuto schopnost i na
nás samotné.
Doufejme, že má pravdu.

