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Přihodila se mi strašná věc, před několika týdny zemřel můj syn. Zemřel na rakovinu. 

Pracoval pro počítačovou firmu a protože dělal technickou podporu i pro odnože firmy po 

celém světě, zůstával často v kanceláři dlouhé hodiny. Neustále mu přicházely na telefon sms 

zprávy, jak se jednotlivé servery hlásily, že je všecko v pořádku, anebo že není. 

Jinak žil spořádaný život, neflámoval, nedělal výtržnosti, jeho manželka je výborná kuchařka 

a starala se velmi dobře o jeho životosprávu. Také jejich vztah byl kladný a celé okolí je 

znalo jako příjemné a společenské lidi. Však to také dali najevo, když na jeho úmrtním 

oznámení na internetu vyjádřili svoji lítost nad jeho odchodem lidé z nejrůznějších koutů 

Ameriky. 

Jak se stalo, že tak onemocněl 

Asi před rokem mu začala mrtvět noha. Myslel, že je to způsobeno novou kancelářskou židlí 

a tak ji zaměnil za tu starou, ale mrtvění nepřestalo. Pak se jednou v koupelně „špatně“ 

sehnul a dostal bolest v zádech, jinak nic, žádné potíže, než občasná nevolnost, kterou 

připisoval různým důvodům. Ale nějakých pár týdnů na to se mu objevila na krku hrudka. Šel 

k lékaři a byl diagnozován s rakovinou 4. stupně, což znamená, že měl rakovinu všude, po 

celém těle, ve všech orgánech. Tak rychlý postup je samozřejmě podezřelý a běžnými 

farmaceutickými prostředky nebyl vyléčitelný. Necelé čtyři měsíce na to zemřel. 

Dělali jsme co jsme mohli, abychom ho zachránili. Jenže bolest v zádech, která se mezitím 

vystupňovala, ho donutila přistoupit na imunoterapii, což je náhražka stejně nebezpečné a 

stejně nefunkční chemoterapie a pouhé tři epizody s touto léčbou ho zabily. 

Jen tak na okraj, imunoterapie se zdá být přívětivější název než chemoterapie. To proto, že je 

tam vynecháno jedno slovo. Správný název je imunitu-potlačující terapie (immuno-

suppressive therapy). 

Proč k tomu vůbec došlo? Byl vždycky tak opatrný, počítač měl na drát, žádné wi-fi, nic 

bezdrátového, tam kde bydleli, nebyla v blízkosti jediná mobilní anténa. 

Ale co nevěděl, že hned za zdí budovy, přímo kde měl kancelář, byly elektrické metry. Běžné 

elektrické metry jsou v Americe hromadně nahrazovány tak zvanými „Smart meters,“ neboli 

chytré metry, což jsou jednotky, které fungují na bázi 5G technologie. Tyto „chytré metry“ 

samy hlásí odběr elektrického proudu někde do centrální sběrny. Takže si můžete myslet, že 

je to opravdu chytré, nemusíte se zatěžovat tím, že jednou do roka odečtete a nahlásíte stav. 

Tohle falešné pohodlí ale může stát člověka život. 

Metr totiž hlásí odběr elektřiny neustále, po několika-vteřinových časových intervalech. 

Neustále hlásí a tím pádem neustále vysílá 5G vlny do svého okolí, aby tam, kdesi daleko, ve 

sběrně těchto informací přesně věděli, že jste právě zapnuli kávovar, mezitím se spustila 

lednička, pak jel fén na vlasy, holicí strojek, žehlička a cokoliv jiného na elektriku používáte. 

Tímto způsobem získávají v každé sběrně přehled o vaší denní činnosti a je mnoho zařízení 

na elektriku, o kterém ani nechcete aby věděli. Přesto vás sledují jako správní špioni a 

v případě zájmu o vaši osobu, o kterém vy nemusíte vědět, mají váš život jako na dlani. 



Proto se varujte všeho „chytrého;“ to všecji je chytré pro ty tam nahoře, pro naše 

manipulátory, ale vždy nesmírně škodlivé pro nás. Všecko, včetně „smart“ telefonů! 

Jak psáno, toto zařízení jede na 5G, neboli 60-75 GHz. To je obrovské množství energie, 

která je lidskému zdraví nesmírně škodlivá, na což naše vlády neberou ohledy a stále dál tyto 

stanice instalují hlavně na školy, na nemocnice, starobince, knihovny, veřejné budovy a 

všude tam, kde je bezdrátové internetové spojení. 

Takže je možnost, že naše děti budou postupně následovat příklad mého syna a ti, co přežijí, 

budou neplodní, budou nemocní a jejich DNA bude narušeno bezdrátovou technologií. Naši 

staří budou předčasně umírat, nemocní budou odcházet z nemocnic ještě více nemocní než 

jak tam přišli, o nemocničním personálu ani nemluvě, a tak dále. 

A to ještě ke všemu – v současné době toto zařízení jede pouze na částečný výkon. Kdyby 

bylo spuštěno na plno, usmaží celé město za pár minut. 

Pokud chcete vědět hustotu 5G v České republice, zde jsou informace, které dodal jeden 

čtenář mých článků, jemuž jsem za to vděčná. 

Už kdysi dříve, moje známá pracovala pro obrovskou farmaceutickou firmu Merck jako 

telefonistka. Hned při nástupu dostala k používání soukromý mobil a na něm zdarma 2,000 

minut telefonátů za měsíc. Samozřejmě, že to využívala kde mohla. A za krátko na to zemřela 

na nádory na mozku; nechala po sobě dvě malé děti. 

A to bylo 4G, pouhých 2.45 GHz. 5G má 60-75 GHz. Dovedete si spočítat ten rozdíl? 

Tento článek jsem napsala proto, aby lidé pochopili zákeřnost této technologie a udělali 

všecko pro její odstranění. Nevím, co se v tomto směru dá dělat, protože na tom se vezou 

obrovské peníze. Celé státní ekonomie na tom závisí a dnes jsou peníze to zlaté tele, které 

všichni uctívají. Ovšem toto je hrozba pro nás pro všecky. A když neuděláme nic teď, 

v začátcích, naše zkáza je jistá. 

Nesmíme zapomenout, že v bohatých částech se 5G nezavádí! 

Kromě popsaného, nemám osobní zkušenosti s 5G technologií, ale proměřila jsem 4G (2.45 

GHz) a řeknu vám, že prostoupí vším. Prostoupí cihlou, cementem, železobetonem, dřevem, 

papírem, aluminiem, železem … snad jen olovo by ji dokázalo zastavit, ale musel by ho být 

řádně silný kus. Je to všecko nesmírně nebezpečné. 

Touto dobou bychom si už měli všichni uvědomit o co tady jde – jde čistě a jenom o naši 

genocidu. Ti tam nahoře, šílenci, kteří tahají za nitky celosvětového divadla si myslí, že je 

nás moc a chtějí nás celých 90% vyhubit. Takže by zůstalo pouze 10% celosvětové populace. 

Už si to jednou vyzkoušeli na amerických Indiánech – těch je dnes asi 8-9% z celku, co zde 

bylo dřív, než zločinní oportunističtí psychopati vtrhli do Ameriky. A ani těch pár procent 

Indiánů za moc nestojí, protože je navykli na alkohol, drogy, zavřeli je do rezervací, odkud 

nesmí ven, nemají zaměstnání, nemají příjem, nemají dostatek potravy, nemají vzdělání, 

občanská vybavenost žádná, nesmí volit, nesmí se zúčastnit veřejného života. Jediné, co 

mohou dělat je provozovat úpadkovou činnost jako jsou kasina a prodej cigaret a alkoholu 

bez daně. Ale i to jim v současné době zkoušejí vzít. 

A pokud něco neuděláme, tak dopadneme stejně jako oni, ne-li hůř. 

https://60ghz.ctu.cz/cs/stanice

