STOP5G.CZ
Prosíme tato zpráva je pro Armádu, Policii, Hasiče, Právníky,
Doktory, Inženýry, Starosty, pro všechny RODiče a pro všechny
kdo chtějí pomoct. Postavte před nás ty nejlepší co máte a řekněte
nám proč se mýlíme. My vám předložíme dokumenty, které
dokazují to, co říkáme. Na naší straně máme nositelé Nobelových
cen, vojenské experty, mikrovlnné experty, vědce, doktory,
biology a mnozí další se připojují … 5G je Zbraň. Stojíme proti
dolarovému 18.000.000.000.000 (18 trilionů) obchodu, největšímu
obchodu co je na Zemi. K tomu abychom se s průmyslem
domluvili a zastavili tuto genocidu potřebujeme podporu Vás lidí,
rodičů, matek, otců, babiček, dědečku, synů a dcer … Jde o životy
nás všech, našich děti a děti našich děti, celé příRODy, fauny a
flóry. Pro náš ROD.

OBSAH
STOP5G.CZ.....................................................................................................................................1
5G Satelity – Tornádo – HAARP – Chemtrails – NATO Radar ?...................................................3
HAARP, 5G a 5G Satelity používají stejnou SMART Technologii – Fázované Antenní pole...3
Ovládnutí Vesmíru znamená ovládnutí Světa.............................................................................4
Satelitní Úprava Atmosféry – Patent US4402480A (1980)........................................................4
Úprava počasí Umělými Satelity – Patent US5984239A (1999)................................................5
HAARP Patent US4686605A (1985) – Způsob a zařízení pro změnu oblasti v zemské
atmosféře, ionosféře a / nebo magnetosféře................................................................................5
Tornádo – Chemtrails – HAARP................................................................................................5
NATO Radar Sokolnice na Jižní Moravě....................................................................................6
Fázované Anténní Pole....................................................................................................................7
Žáci Kolabovali v Policejní Škole v Sokolově................................................................................9
Ani Drogy ani Psychóza.............................................................................................................9
Pátek Projevy Dětí – Pátek - Neděle...........................................................................................9
Vyjádření přednosty kliniky......................................................................................................10
Antény v okolí Střední policejní školy - Komenského 759 - 356 01 Sokolov.........................10
Průmysl přímo říká, že Energii z 60 GHz Absorbuje Kyslík.........................................................11
Studie 60 GHz...........................................................................................................................11
Dr. Kyle-Sidell, pohotovostní lékař v New Yorku....................................................................12

Útlum Mikrovln vlivem Absorpce Kyslíku ve Vzduchu...............................................................12
MIKROVLNNÉ ABSORPČNÍ SPEKTRUM KYSLÍKU - 19. listopadu 1948...........................13
Základní Fyzika Absorpčního Spektra Molekul je docela Známá............................................13
1976 – OBRANNÁ INTELIGENČNÍ AGENTURA – BIOLOGICKÉ ÚČINKY
ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ.....................................................................................13
Jak vlastně Krev přenáší Kyslík?..............................................................................................14
5G Expozice mění Membránovou Buněčnou Propustnost.......................................................14
Wi-FI vede k poškození spermií, varlat, vaječníku, DNA, neuropsychickým problémům......14
Jak expozice 5G záření mění schopnost červených krvinek přenášet kyslík............................14
Mikrovlny Mění Spin Železa v Hemoglobinu..........................................................................16
Různé Mikrovlnné Frekvence mají různé Cíle v Makromolekule............................................16
Nobelova cena a STOP5G........................................................................................................19
Britské Tajné Služby, Námořnictvo, Barrie Trower a 5G..............................................................21
Dr. Barrie Trower – video české titulky....................................................................................21
5G Efekt v oblastech kde 5G bylo zavedeno............................................................................21
5G Zabijí Hmyz, Včely.............................................................................................................21
5G Zabijí Stromy......................................................................................................................22
Ženy a 5G..................................................................................................................................22
Psychotronická Zbraně a 5G.....................................................................................................23
5G a Děti...................................................................................................................................23
Pulzní Frekvence.......................................................................................................................24
Studená Válka a 30-40 Frekvence co mění Lidi.......................................................................25
Cirkadiánní Rezonanční Frekvence a Cyklotronické Rezonanční frekvence...........................26
Mikrovlnná Zbraň Growler a 5G – Ovládání Davu..................................................................26
5G a Průmysl.............................................................................................................................26
Země a Umělá Epidemie pomocí 5G........................................................................................28
5G Satelity.................................................................................................................................29
5G a mobilní telefony, jak jsou lidé zodpovědní?.....................................................................30
Chytré Měřiče a 5G...................................................................................................................30
Legislativní Cesta, Státy a 5G...................................................................................................30
5G a Vývoj................................................................................................................................31
6 Minutové Bezpečnostní Pravidlo, které Nikoho Nechrání....................................................31
Bakterie a viry prospívají z mikrovln........................................................................................32
COVID a Prasečí Chřipka..............................................................................................................32
PATENTY......................................................................................................................................33
Počítače, Chytrá Síť, Počítačová Telepatie...............................................................................33
Směrovaná Energie...................................................................................................................33
Kontrola vědomí – SYNTETICKÁ TELEPATIE – Syntetické Hlasy......................................34
Patenty Bio Hakování...............................................................................................................35
Patenty Nanotech – SYNTETICKÁ BIOLOGIE.....................................................................35
Patenty Nemocí.........................................................................................................................36
Patenty Technologie..................................................................................................................36
Dokumenty.....................................................................................................................................38
Studie: Účinky Neionizujícího Elektromagnetického Záření a Mikrovln na Zdraví................38
ŘEŠENÍ A AKCE STOP 5G..........................................................................................................39
Česká televize nedala prostor zástupcům Stop5G – Reportáže ČT – Spuštění 5G sítě v Česku –
5G Útočí.........................................................................................................................................40

5G Satelity – Tornádo – HAARP – Chemtrails – NATO Radar ?

HAARP, 5G a 5G Satelity používají stejnou SMART Technologii –
Fázované Antenní pole
•
•

•

•
•
•
•

HAARP 5G a 5G Satelity jsou systémy fázovaných antenních polí.
Systémy fázovaných polí se nacházejí v nejrůznějších vojenských a dnes velmi také v
telekomunikačních systémech (Elektronicky řízené antény s více paprsky (ESMA) –
Mikrovlnná trouba ve vesmíru – 5G smrtící a sledovací mřížka).
S 5G satelity můžete dělat vše co si Vaše představivost zamane jak je řečeno v
dokumentu českými titulky s Barrie Trower, mikrovlnný expert, který pracoval pro
tajné služby.
Fázovaná pole se také používají v biologických zobrazovacích systémech, jako
Magnetická rezonance (MRI – MRI parallel imaging).
Fázované pole lze nakonfigurovat tak, aby vysílalo stejné frekvence, na kterých
funguje lidský mozek, nebo na kterých funguje planeta.
Technologie fázovaného pole se také používá u zbraní s řízenou energií, jako je
laserový systém DARPA Excaliber.
Frekvence generované vysílači s fázovaným polem byly také spojeny s masovým
úhynem zvířat, poprvé hlášeny v roce 1980.

•

Můžete měnit vědomí lidí nebo měnit počasí na planetě, vytvářet Tornáda, Hurikány,
Povodně, Zemětřesení …

Ovládnutí Vesmíru znamená ovládnutí Světa
•

5G Starlink Satelity lítají nad Českou republikou, proč si nechráníme svůj vzdušný
prostor?

•

Starlink 5G Satelity jsou vidět v České republice jako vláčet 70 satelitu za sebou,
vláčku je čím dál víc, kdy to zastavíme?

Satelitní Úprava Atmosféry – Patent US4402480A (1980)
•
•
•

•

Energetické zdroje satelitu zahrnují: solární, elektrický, energetický paprsek
(paprsky), laser, magnetohydrodynamiku (MHD)
Na správné rovině oběžné dráhy je satelit schopen identifikovat cílové oblasti a dělat
monitorovací sondy, vzorkování a / nebo úpravu atmosféry.
Počet typů úprav atmosféry, které satelit provede, není nijak omezen

5G Startlink Satelity – Srdeční problémy – SpaceX – Země v nebezpečí – Genocida
celého Biologického Života

Úprava počasí Umělými Satelity – Patent US5984239A (1999)
•
•

•
•
•
•

Satelitní systém pro úpravu počasí (SWMS) využívá satelity k využití sluneční energie
k úpravě termodynamiky a složení zemské atmosféry.
První subsystém zahrnuje síť satelitů zvaných Satelitní motory (SE) používaných k
odrážení sluneční energie a / nebo k přeměně sluneční energie na jiné formy
energetických paprsků vypouštěných na určených místech.
Druhý subsystém zahrnuje velkou síť zařízení pro dálkový průzkum Země (RSD).
Třetí subsystém, který zahrnuje síť řídicích stanic.
Integrace těchto tří subsystémů vytváří vedení zpětné vazby energetického paprsku a
řídicí smyčku.
Aplikace SWMS pro úpravu počasí zahrnují změnu srážek, vytváření pustin,
zvyšování škod špatným počasím a zhoršování životního prostředí. Mezi její aplikace,
které nesouvisejí s počasím, patří dodávka koncentrované energie na místo určení.

HAARP Patent US4686605A (1985) – Způsob a zařízení pro změnu
oblasti v zemské atmosféře, ionosféře a / nebo magnetosféře
•

•

•
•
•
•

Způsob a zařízení pro změnu alespoň jedné vybrané oblasti, která normálně existuje
nad zemským povrchem. Oblast je excitována elektronovým cyklotronovým
rezonančním ohřevem, čímž se zvyšuje hustota nabitých částic.
Záření se přenáší na frekvenci, která excituje elektronovou cyklotronovou rezonanci, aby
zahřála a urychlila nabité částice. Toto zvýšení energie může způsobit ionizaci neutrálních
částic, které jsou poté absorbovány jako součást oblasti, čímž se zvyšuje hustota nabitých
částic oblasti.
Patent mluví o Modifikaci Počasí
Můžete udělat díry do atmosféry a tím usmažit celá území.
Od řízení počasí po kontrolu myslí lidí.
Tato technologie je jak na Zemi tak i na družicových satelitech co létají nad Českou
republikou.

Tornádo – Chemtrails – HAARP
•

Spolu s Chemtrails se Atmosférické Vytápění používá jako nástroj k vytvoření
Tornáda.

•

•

Atmosférický vírový motor (AVE – atmospheric vortex engine) používá řízený vír k
zachycení mechanické energie produkované, když je teplo přenášeno vzhůru konvekcí
v atmosféře. Tornádu podobný vír je produkován tangenciálním vpuštěním teplého
nebo vlhkého vzduchu do kruhové arény.
Tento teplý vzduch můžete také udělat pomocí 5G satelitů, kterými lze pomocí
zacíleného toku energie, mikrovln kontrolovat sílu a směr tornáda.

NATO Radar Sokolnice na Jižní Moravě
•

•
•
•

NATO radar používá typ geodetického frekvenčního fázovaného pole (Geodesic sphere
phased array antenna system) – PATENT US6292134B1 – Fázovaný anténní systém
geodetické koule.
Tyto koule jsou velmi výkonné a mají široké uplatnění.
Tento radar je v Sokolnicích na jihovýchod od Brna.
Co všechno se lidem neříká??? Místní zahradník potvrzuje – Od té doby co tam radar
stoji je divné počasí …

Fázované Anténní Pole

Žáci Kolabovali v Policejní Škole v Sokolově
Střední policejní škola - Komenského 759 - 356 01 Sokolov - Žáci začali na sokolovské policejní
škole v Komenského ulici kolabovat v pátek při předávání vysvědčení. A v článku Zdravotní stav
několika dětí ze Střední policejní školy v Sokolově
•
•

Asi 100 dětí bylo nastoupeno před školou, kde měli rozloučení se školním rokem.
Okolo 8:30 se zhroutilo na zem první dítě. Pak ale začali kolabovat postupně další děti
Některé děti se hroutily ještě po 10. hodině! Nejdříve děti odváželi do nemocnice
Sokolov, pak Cheb.Jako by si je to vybíralo jedno po druhém,

Ani Drogy ani Psychóza
•
•
•
•

Děti neměly celý den roušky.
Únik plynu nebyl hasiči detekován, nebylo vedro, cca. 15 stupňů
Test na drogy v nemocnici u všech dětí negativní.
Doktorka říkala, že se nemohlo jednat o jev psychózy, ani o reakci na nějaký stres. To
samé říkala přítomná třídní učitelka.

Pátek Projevy Dětí – Pátek - Neděle
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Děti nemohly popadnout dech a začaly dýchat zrychleně / lékařská zpráva:
Hyperventilace.
Nebylo možné se orientovat zrakem, protože měly pocit, že se jim točí oči, zřejmě
narušené centrum rovnováhy
Všechny děti měly strašný pocit chladu a rozklepaly se zimou.
U dvou dětí došlo odpoledne již doma po propuštění ke krvácení z nosu.
V sanitce měla dcera tlak 150/70. V nemocnici několika dětem tlak silně kolísal a to v
hodnotách např. 100/60 a po třech minutách 70/103. Ano úplně opačně. Dcera zná, že
ideální tlak je 120/80 a ví, že opačná hodnota je velmi divná, proto se tomu divila a
řekla mi o této věci.
◦ Anesteziolog jménem Dr. Frust Branko napsal knihu Srdce a krevní oběh –
integrativní model (The heart and the circulation – an Integrative Model). V této
knize pan Dr. Branko velmi detailně popisuje, proč srdce není pumpa. Je to kniha
speciálně pro ty z vás, kteří se zajímají o vědecký trest … Tedy hlavně pro doktory.
◦ Zajímavé je také to, že předmluvu k této knize napsal vedoucí kardiologické,
anesteziologie na Harvardské lékařské fakultě (James A. DiNardo, MD, FAAP,
Professor of Anesthesia, Harvard Medical School, Chief, Division of Cardiac
Anesthesia)- tedy pravděpodobně někdo, kdo ví něco o fyziologii srdce a řekl, že
Branko má pravdu … knížku lze stáhnout na
Děti, které zkolabovaly hlásili bolest hlavy, slabost, únavu, někteří zvýšenou teplotu.
Nemožnost se nadechnout a proto velmi zrychlené dýchání. Bolest hlavy a brnění
rukou i nohou. roztočené vidění, ztráta rovnováhy.
Včera v noci byl odvezen do nemocnice chlapec, který páteční ráno patřil mezi děti bez
jakýchkoli problémů. Stav kolapsu se u něho objevil s odstupem cca 40 hodin a na
jiném místě. - Celý den mne bolela hlava, když jsem šel domů, tak to se mnou skoro
seklo, vyšel jsem do bytu a dostal jsem hrozné křeče a brnělo mne celé tělo.
Další dívka, která byla v pátek bez projevů, dnes v neděli omdlela, stav přirovnala k
ochrnutí a bezvědomí, ztráta zraku.
Dva studenti, kteří byli opětovně odvezeni do nemocnice, strávili celou dnešní noc z
neděle na pondělí v nemocnici.

Vyjádření přednosty kliniky
•

•

•

Přednosta kliniky napsal, že popisované příznaky dětí velmi dobře a přesně odpovídají
známým projevům lidí trpících radiofrekvenční mikrovlnné nemocí a vyjádřil
podezření, jestli na ty děti někdo nenamířil bezdrátové pojítko, s čímž se prý ve své
praxi už setkal před několika lety, kdy léčil pacienta, na kterého soused namířil do
okna 60 GHz pojítko z protějšího domu. Pacient popsal točení hlavy, závratě, pocit
chladu v celém těle až na pokraji zimnice, zrychlené dýchání a následné bezvědomí.
Mechanika útoku je jednoduchá, při 60 GHz vlnění v lidském těle excitují molekuly
kyslíku, které se tak nedokáží přichytit na červené krvinky, takže do těla proudí
neokysličená krev a nastává hypoxie. Mozek spustí alarm, že nemá dostatek kyslíku.
Tím dojde ke spuštění povelu k hyperventilaci plic a mozek se snaží dostat do krve více
kyslíku. Dokud se však osoba nedostane pryč z dosahu vysokofrekvenčního lalaku,
kyslík se do těla nedostane, ani přes usilovné zrychlené dýchání.
Pokud někdy znovu pocítíte mdloby, okamžitě opusťte prostor, odejděte o několik
desítek či pro jistotu stovek metrů, abyste se dostali z dosahu VF louče směrového
WiGig pojítka.

Antény v okolí Střední policejní školy - Komenského 759 - 356 01
Sokolov
•
•
•
•
•
•

V dosahu Střední policejní školy je několik antén, které vysílají na 60 GHz.
Žádná z nich dle zdrojů z ČTU nemíří přímo na policejní školu.
5G jsou Softwarově Definované Sítě s několika úrovněmi oprávnění a zadními dvířky.
Jsou to vojenské zbraňové systémy, které jsou cvičeny na vyhledávání, zacílení na mnoho
cílů současně.
Dnes se tyto vojenské technologie prodávají za telekomunikace
více na https://rlan.ctu.cz/en/station/08413

Žádáme ČTU o přešetření vlivu 60 GHz na kyslík a do jaké míry je narušena schopnost
tohoto spinově excitovaného kyslíku se vázat na hemoglobin. V Česku je k dnešnímu dní
kolem 42000 antén na 60 GHz. Žádáme zastavení, prošetření, nápravu a ctění Zásady
předběžné opatrnosti a ctění Listiny Základních Práv a Svobod. Nejohroženější skupinou jsou
Děti.

Průmysl přímo říká, že Energii z 60 GHz Absorbuje Kyslík
Společnosti prodávající produkty, které běží na 60 GHz říkají, že to pomáhá s úrovněmi
interference. Jsme zde proti obchodu co generoval v roce 2019 17.000.000.000.000 dolarů. 17
triliónů dolaru je v přepočtu na české koruny půl milionu miliardářů každý rok. Průmyslu stojí za
tyto peníze zabit 60 % lidí jak uvádí vojenský expert Barrie Trower, který pracoval dlouhá léta pro
tajné služby.

Citace Průmyslu
"Absorpce kyslíku" zeslabuje 60 GHz signál tak, že nemůže cestovat daleko za jeho
zamýšlenou cestu. To (a) zlepšuje signál, tedy zabezpečení dat a za (b) umožňuje
zákazníkům instalovat mnoho 60 GHz rádií ve stejné oblasti (vyšší "frekvence opětovné
použití").Prof. Olle Johansson - Nobelova cena

Studie 60 GHz
•

Studie - Utlum kyslíku versus frekvence (FCC, 1997) Absorpce kyslíku má maximum
(10–15 dB / km) v pásmu 60 GHz. Díky tomu je přenášená energie rychle absorbována

•

•
•

molekulami kyslíku v atmosféře. Takže tyto signály nemohou cestovat daleko za jejich
zamýšlený účel příjemce. Dobrá zpráva pro průmysl ale špatná pro přírodu.
Studie 60-GHz kyslíkové pásmo: přesné rozšiřování a centrální frekvence jemných
strukturálních linek, absolutní absorpční profil při atmosférickém tlaku a revize míchacích
koeficientů (60-GHz oxygen band: precise broadening and central frequencies of finestructure lines, absolute absorption profile at atmospheric pressure, and revision of mixing
coefficients)
Joe Imbriano Warned us in 2018: 60GHz Blocks Oxygen Uptake=Fake Virus=Kill
Grid=Forced Vaccinations (5:17)
Fixed Wireless Communications at 60GHz Unique Oxygen Absorption Properties (2001)

Dr. Kyle-Sidell, pohotovostní lékař v New Yorku
•
•

•

•

•

FROM NYC ICU: DOES COVID-19 REALLY CAUSE ARDS??!!
Dr. Kyle-Sidell, pohotovostní lékař v New Yorku, říká, že pohotovostní lékaři z New
Yorku byli připraveni léčit infekční plicní problém. A tento problém vůbec neviděli.
Říká, že s čím se potkal nikdy předtím neviděl. Nikdy neviděl plíce v takovém stavu.
Video tohoto lékaře varuje ostatní lékaře, že to, co vidí na JIP, NENÍ pneumonie, se kterou
mají být léčeni. Vypadá to spíše jako hladovějící člověk. Jejich svaly jsou v pořádku.
Používání ventilátoru může být škodlivé… Doktor v době točení videa nevěděl o tom, že
příčinou toho mohou být frekvence 60 GHz...
Zastánci těchto technologií chtějí používat 5G na frekvenci 60 GHz. Pokud je někdo
ovlivněn frekvencí 60 GHz, jeho tělo nemůže absorbovat kyslík, jednoduše se zhroutí
na ulici a jeho plíce budou vypadat jako to, co popisuje Dr. Kyle-Sidell.
VYŠETŘOVACÍ ZPRÁVA O PANDEMII COVID-19 A JEJÍ VZTAH K SARS-COV-2
A DALŠÍM FAKTORŮM – SDRUŽENÍ DŮSTOJNÍKŮ ARMÁDY FRANCOUZSKÉ
REZERVY – DÍL 3

Útlum Mikrovln vlivem Absorpce Kyslíku ve Vzduchu
•

•

Výzkum ukazuje, že frekvence od 10 do 60 GHz stále víc interagují s molekulami
kyslíku ve vzduchu. Tedy energie, která je přenášena pomocí mikrovln je pohlcována
kyslíkem.
5G & Oxygen - https://www.youtube.com/watch?v=_3F2BA2xzrY

Studijní publikací vydaných operátory GSM studovali útlum (redukci) šíření jejich signálu v
závislosti na použitých frekvencích v pásmu GHz.
• Šíření milimetrových vln: důsledky správy spektra (2005)
• Přehled komunikace milimetrových vln pro bezdrátové sítě páté generace (5G) – se
zaměřením na propagační modely
Vědci se myslí, že tato změna ve vlastnostech molekul kyslíku nedovolí kyslíku účinně se spojit
s hemoglobinem v naší krvi.
• Což vede k dýchacím potížím
• Může vysvětlit zvýšené respirační potíže, které zažívá Corona

MIKROVLNNÉ ABSORPČNÍ SPEKTRUM KYSLÍKU - 19.
listopadu 1948
M.W.P. STRANDBERG, C. Y. MENG, J.G. INGERSOLL
•
•
•
•

V roce 1948 Byla provedena měření absorpce 5-mm (60GHz) záření v plynném
kyslíku.
5-mm dlouhá vlna odpovídá 59.95849 GHz (lambda = v/f).
Van Vleck předpověděl (1945) a do určité míry popsal ztrátu energie v pásmu v
milimetrové oblasti v důsledku molekulárního kyslíku.
Měření provedená Beringerem (2) předběžně potvrdila existenci tohoto absorpčního
pásma, stejně jako měření Lamonta (3). Jinými slovy, to znamená, že kyslík absorbuje
energii mikrovln.

Základní Fyzika Absorpčního Spektra Molekul je docela Známá
The underlying physics of absorption spectrum of molecyles is quite known
Jak zdůraznil Van Vleck, molekula kyslíku je v 3Σ základním stavu, protože má jednu
jednotku momentu hybnosti rotace. V důsledku této výsledné rotace má magnetický moment
rovný dvěma Bohrovým magnetonům. Tento permanentní magnetický moment je příčinou
paramagnetismu pozorovaného v kyslíku a také umožňuje molekule spojit se s magnetickým
polem elektromagnetické vlny. Jednotka momentu hybnosti rotace narušuje rotační stav,
protože je spojena s rotačním pohybem molekuly. Jednotková elektronová rotace má tři
prostorové orientace vzhledem k danému vektoru rotace momentu hybnosti K, takže každá
úroveň rotace je rozdělena do tří stavů, J = K + 1, K a Kl, každý J stav tohoto so- se nazývá
triplet typu p vznikající z jiné orientace rotace vzhledem k rotačnímu pohybu molekuly.

1976 – OBRANNÁ INTELIGENČNÍ AGENTURA – BIOLOGICKÉ
ÚČINKY ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ
(DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY – BIOLOGICAL EFFECTS OF
ELECTROMAGNETIC RADIATION) Výzkumný dokument Defense Intelligence Agency
(DIA) z roku 1976 říká:
„Po shrnutí účinků vystavení elektromagnetickému záření na krev se objevují následující
obecné změny:
1. Obecný pokles obsahu hemoglobinu

2. Obecně zkrácené doby koagulace – rychlejší srážení krve a tvorba sraženin.
3. Snížení počtu leukocytů (bíle krvinky) – vede ke snížené imunitě

Jak vlastně Krev přenáší Kyslík?
Přenos krve je daleko víc fascinující, než jste si možná mysleli. Při normálním fungování se 1
molekula hemoglobinu váže na 4 molekuly kyslíku pomocí železa (Fe2 +) a vytváří
oxyhemoglobin. Ale této vazby je dosaženo pouze díky něčemu, co se nazývá „parciální tlak“, což
znamená, že koncentrace kyslíku v plicních tkáních je vyšší než koncentrace kyslíku v molekule
hemoglobinu (zhruba řečeno, toto je poněkud zjednodušeno), takže kyslík „skáče“ „K
hemoglobinu, aby se vyrovnaly parciální tlaky přes propast.

5G Expozice mění Membránovou Buněčnou Propustnost
Ale 5G záření mění propustnost, pórovitost buněčných membrán, umožňuje některým
molekulám nebo iontovým prvkům snadněji se pohybovat přes membránu a naopak vytlačuje
další molekuly (nebo rozpustné plyny, jako je oxid uhličitý), které by za normálních okolností
mohl tento skok učinit. Což dvakrát nechcete. Například je dobře zdokumentováno, že 5G
záření způsobuje „napěťově řízené iontové kanály“ (VGIC), konkrétně s ionty vápníku
(VGCC), což způsobuje buněčnou toxicitu kvůli příliš velkému množství vápníku vstupujícího
do buněčných stěn a otravě buněk.
Výzkum byl publikován v Environmental Research - zde je odkaz - a odhaluje, že expozice 5G
nejen mění propustnost buněk (pórovitost), ale také uvolňuje peroxinitrity v těle. Jedná se o
molekuly produkující zánět, které ničí další zdravé molekuly cirkulující v krvi.

Wi-FI vede k poškození spermií, varlat, vaječníku, DNA,
neuropsychickým problémům
Publikovaný v časopise Environmental Research, recenzovaný článek vysvětluje, že expozice
signálům WiFi, které jsou dnes všude, může vést k: oxidačnímu stresu, poškození spermií a
varlat, neuropsychiatrickým účinkům včetně změn EEG (elektroencefalogram), apoptóze
(programovaná buňka) smrt), poškození buněčné DNA, endokrinní změny a přetížení
vápníkem.
Všimněte si, že pacienti s koronaviry jsou pozorováni s neuropsychiatrickými účinky,
poškozením varlat a oxidačním stresem, což jsou tři příznaky expozice 5G.

Jak expozice 5G záření mění schopnost červených krvinek přenášet
kyslík
Odpověď na to, proč může expozice 5G záření změnit funkci hemoglobinu, se nachází v
pochopení proteinové struktury samotného hemoglobinu.
Hemoglobin spoléhá na něco, čemu se říká „skupina hemu“, což je složitá molekula se železem
(FE 2+) ve středu. Toto je obklopeno něčím, čemu se říká „porfyrinový kruh (porphyrin
ring)“, což je shluk jedinečných struktur (vyrobených z kyslíku, uhlíku a vodíku), které mají
zvláštní afinitu, přirozenou přitažlivost k ostatním atomům kyslíku. Schopnost kyslíku

„vyskočit“ na tuto molekulu v plicích zcela závisí na struktuře (což také implikuje iontové
náboje) těchto komplexních molekul.
Při tom všem je třeba si uvědomit, že bez přítomnosti histidinu, speciálního proteinu, by tato
skupina hemu měla vyšší afinitu k oxidu uhelnatému než k kyslíku, což znamená, že celá
skupina hemu by byla obsazena oxidem uhelnatým, což by blokovalo absorpci kyslíku.
Přítomnost histidinu je tedy rozhodující pro umožnění vazbě hemové skupiny s kyslíkem.
Pokud si pohráváte s histidinem, nakonec donutíte hemoglobin nést CO místo O2, čímž
účinně vytvoříte nedostatek kyslíku v krvi.

Mimochodem, tato skupina hemu má zvláštní afinitu k oxidu uhličitému, který stejné
molekule umožňuje přenášet CO2 z buněk těla a transportovat CO2 zpět do plic. Pamatujte:
Stejná molekula hemoglobinu musí nést jak CO2, tak O2, ale v různých časech, a musí tyto
molekuly přitahovat a poté uvolňovat v opačném čase, aby zbavila tělo CO2 a vyživovala tělo
kyslíkem. Toho je dosaženo jemnou rovnováhou bílkovin a skládáním bílkovin.
Samotná molekula hemoglobinu je zázrakem nanotechnologie. Přeměňuje se na dva různé
strukturní stavy podle toho, zda nese kyslík nebo ne. V takzvaném „stavu R“ je tato molekula
jako magnet pro kyslík. Když jsou vázány čtyři atomy kyslíku, stává se z nich vysoce stabilní
struktura (a jeví se červená). Technicky vazba jedné molekuly kyslíku (O2) zvyšuje afinitu ke
kyslíku na dalších třech kyslíkových místech, což hemoglobin velmi rychle „vyčistí“ čtyři
molekuly kyslíku. Když mu chybí kyslík, změní se na „stav T“ a objeví se modrý, a proto má
krev s nízkým obsahem kyslíku modrou barvu.
Jakákoliv změna ve struktuře hemoglobinu způsobí, že přestane fungovat, 5G mění toto
jemné nastavení hemoglobinu.

Can 5G exposure alter the structure and function of hemoglobin,
causing coronavirus patients to die from oxygen deprivation?

Mikrovlny Mění Spin Železa v Hemoglobinu
Frekvenční selektivní činnost mikrowaves bylo pozorováno na obou žijících systémech a
proteinech in vitro. Devjatkov et al. (1975) a Devjatkov (1978) poukázal na to, že expozice
mikrovlnnám změnila stav Fe 2+ iontů v heme hemoglobin oxi-formy HB. Mossbauer Spektra
(57) Fe Izotop navrhl, že část železných iontů v hemoglobinu se změnila z nízkého spinového
stavu S = 0 k vysokému spinovém stavu s = 2. Účinek byl selektivní a změněný znak v
závislosti na frekvenci, indikující ne-tepelné Mechanismus mikrovlnné činnosti. (strana 368)

Různé Mikrovlnné Frekvence mají různé Cíle v Makromolekule
Tyto nálezy byly prokázány Didenko et al. (1983) měřením šířky rezonančního signálu při
42,173 GHz s intenzitou 4 MW / cm2 a dlouhodobou stabilitu lepší než 1,3 MHz. Spektrální
parametry Mossbauer se změnily o 15%. Po hodinovém vystavení mikrovlnnému účinku,
efekt přetrvával několik hodin. Několik účinných frekvencí bylo stanoveno obecně různými
kvalitativními účinky. Tento rozdíl ukazuje, že různé mikrovlnné frekvence mohou mít různá
cílová cíle koncových bodů v makromolekule. (strana 368)
Webb (1979) zjistil, že syntéza lambda propagace v buňkách Collibycillus podmíněné
nemodulovaným emismem EM byla silně závislá na frekvenci pole, hustotě výkonu a na
obsahu kyslíku v médiu. V optimálních podmínkách 75% vzestupu bylo detekováno při
optimálních podmínkách 70,4 GHz, 0,25 mw / cm2. Při 0,6 MW / cm 2 účinek klesl na jednu
desetinu úrovně špičkové úrovně. Šířka rezonance byla 200 MHz. Bannikov a Ryzhov (1980)
studovali frekvenční závislost mikrovlnného účinku na buňky coli. Měřili indukci A) .. fág o E.
coli K-12 (,) napětí na hustotě výkonu O. L-0,2 MW / cm 2. Přibližně 30 účinných frekvencí
bylo nalezeno v rozmezí 40-60 GHz. Spektrální pík nalezený při 41,268 GHz byl asi 1 MHz
široký. (strana 368)
•

Magnetobiologie: Základní Problémy Fyziky - Vladimír N. Binhi - Institut Obecné
Fyziky, Ruská akademie věd, Moskva 2002

IEEE 802.11ay 60 GHz u Vás doma – Dýchací problémy – Trénování mmVln v interakci s

Vaší myslí, kdo ovládá Vaše tělo?5G, 60 GHz, absorpce kyslíku, vy a Coronavirus
Druhá vlna Pandemie – 60GHz – Mapa pokrytí 5G – Nemůžete dýchat – Genocida – Projekt
Bizarre – WiGig – Česká republika
Rodiče POZOR – Děti v Ohrožení – 5G a 4G+ se Instalují na Budovy Škol – WHO a
Implikovaný Souhlas s Očkováním bez Souhlasu Rodičů

Nobelova cena a STOP5G
Prof. Olle Johanson - Olle Johansson, docentk, vedoucí oddělení experimentální dermatologie,
oddělení neurovědy, na Karolinska Institutě (proslulém Nobelovou cenou za fyziologii nebo
medicínu) ve švédském Stockholmu, je přední světovou autoritou v oblasti EMF záření a zdravé
efekty

Disturbance of the immune system by electromagnetic fields—Apotentially underlying cause for
cellular damage and tissue repairreduction which could lead to disease and impairment (2008)
Porucha imunitního systému elektromagnetickými poli - potenciálně základní příčina poškození
buněk a redukce opravy tkání, které by mohly vést k onemocnění a poškození

Britské Tajné Služby, Námořnictvo, Barrie Trower a 5G
Dr. Barrie Trower – video české titulky
•
•
•
•

je renomovaný britský fyzik a odborník na mikrovlnné zbraně
velmi dlouhou s velmi pestrou kariérou pracoval s britským královským námořnictvem a
britskou tajnou službou.
Je předním světovým odborníkem na mikrovlnné záření.
Dostaňte své nejlepší vědce, své nejlepší, postavte je někdo přede mě a řekněte mi, proč se
mýlím. Toto je moje zpráva. Pokud si myslíte, že se mýlím, přiveďte mě do své země,
sestavte všechny své odborníky a nechte je mi říct, proč se mýlím. A nechte mně ukázat vám
dokumenty, které mám, které dokazují, proč mám pravdu. Nejen to, mohu ukázat na vaše
školky, vaše školy a vaši populaci a na probíhající genocidu.

5G Efekt v oblastech kde 5G bylo zavedeno
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Celý seznam nemocí, Rakovina, Cévní příhody, Vrozené vady, Mrtvě narozené děti, potraty
Stovky mrtvých ptáků, mrtví dobytek
O 70% nižší produkce plodů
Ve třech generací lidí se může očekávat, že jen jedno z osmi dětí se narodí zdravé. (od roku
1999)
5G jsou mikrovlny na steroidech
zabijí Hmyz, Včely, Stromy, Ženy, Děti, Ryby, Mikroorganizmy, Potravinový Řetězec,
Přírodu
Víme, že do 15 dnů děložní buňky mohou být naprogramovány na vývoj rakoviny
Defekty se týkají všech savců, protože všichni máme stejný genetický kód
Studie: Účinky Neionizujícího Elektromagnetického Záření a Mikrovln na Zdraví
Riziko 5G: Vědecká Perspektiva

5G Zabijí Hmyz, Včely
•
•
•

Ztráta včel
Mizení hmyzu, 60% pokles hmyzu
Pro navigaci a pro kontrolu imunitních systémů používají ptáci a včely magneticky citlivé
látky zvané krypto-chromy. Jedná se o proteinové pigmenty, které se nacházejí
prakticky ve všech zvířatech, rostlinách a mnoha bakteriích. Kryptochromy jsou silně
poškozeny lidskými oscilačními elektromagnetickými poli, tedy mikrovlnami, Wi-Fi,
2G, 3G, 4G, 5G …

•
•
•

EMF a 5G Zabijí Celý Biologický Život
Elektromagnetické Účinky na Mitochondrie
Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz

5G Zabijí Stromy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Lidé podceňují, jak chytré a užitečné jsou stromy.
Stromy komunikují mezi sebou prostřednictvím svých kořenů v půdě. Navzájem si
propojují kořeny a tím se pomáhají mezi sebou krmit.
Strom který nemůže získat dostatek cukrů, ostatní stromy mu pomohou s fotosyntézou.
Také pomáhají kontrolovat mikroorganismy v půdě.
Stromy také berou hodně oxidu uhličitého ze vzduchu.
Stromy nemají rády mikrovlny. Obranyschopnost stromů klesá, jakmile do nich pustíte
mikrovlnné záření
Stromy skartují své listy a listy jdou do potoků, kde na ně působí mikroorganismy,
které se spláchly do vody. Tím spouští potravinový řetězec.
Což je krmivo pro ryby. Asi 70 procent ryby je ze stromu.
Během horka molekuly ze stromu se mísí s vodní parou a tím se vytváří opar, a to vytváří
stín pro stromy.
Pokud zničíte stromy, nebo uděláte stromy nemocné, dostanete více oxidu uhličitého do
vody. Ve voda se vyskytují mikroorganismy Mikroorganismy produkuje chemické látky
zvané Dimethyl sulfide. Dimethylsulfid jde do vzduchu a je jedinou známou látkou na
planetě, kterou lze použít pro tvorbu mraků. Tyto mikroorganizmy mají malou toleranci
ve změně kysličníku uhličitého ve vodě. Dělá je to kyselým. Jsou již v procesu umírání a
dochází ke změně struktury mraků.
Jestli mikrovlnami zničíte strom, pak zabijete ryby, zničíte mikrobiologický oceán a
změníte počasí na planetě.
Kácení stromů ve městech, které ruší signál 5G.
Se savci máme stejné čtyři chemikálie. Jakýkoliv strom, jakékoliv stéblo trávy dokáže
přečíst Vaši sekvenci DNA. Nemusí ji nutně použít (Lidská DNA a kaktus mají stejné
komponenty a strukturu).
Všichni máme stejný jazyk. Všichni budou trpět pokud to nezastavíme.

Ženy a 5G
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Děloha může absorbovat o 20% více záření než zbytek těla kvůli obsahu vlhkosti.
Víme, že můžete mít o 40% větší poškození dělohy.
Víme, že děloha nemá Protein 53 a komplex jaderného jádra.
Děloha nemá imunitní systém jako dospělí pro obranu proti tomuto.
Víme, že do 15 dnů děložní buňky mohou být naprogramovány na vývoj rakoviny.
Víme, že mikrovlny mohou produkovat buňky k vývoji rakoviny.
Víme, že brzlík během prvních osmi týdnů těhotenství může být zničen a brzlík je
potřebný k vývoji imunitního systému dítěte až do dospívání.
Děti mohou absorbovat mnohem více záření než dospělí, protože vzhledem k jejich
velikosti absorbují více, jsou blíže k vlnové délce, která je rezonanční frekvence.
67 procent dětí s vrozenými vadami.
Ve třetí generaci lidí jen jedno z osmi dětí se narodí zdravé.
Defekty se týkají všech savců, protože všichni máme stejný genetický kód.
Studie: Riziko Potratu a Netermální Radiace Magnetického Pole

Psychotronická Zbraně a 5G
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Veškerá živá hmota, každá buňka v každém jednotlivém životě na planetě produkuje
své vlastní malé vlny kolem sebe.
Každá buňka v našem těle může komunikovat s každou další buňkou v těle.
Lidské pole produkuje, vlnu nebo pole. Mikrovlna narušuje toto pole.
Lidé nervózně obsluhující mobilní telefon, chytré telefony, nebo tablety ...
Forma epidemie
Fenomén „fotoelektrický účinek záření“ popsal vědec Ptolemaios v roce 64 před našim
letopočtem. Zjistil, že když ohřejete kovy nebo varianty různých látek, dojde k vyzáření
záření, stejně jako záření ze Slunce. Pokud vytvoříte plné kolo, jako kolo vozu, pouze plné a
vyvrtáte do něj díry a dáte před Vaše oči. Když točíte kolo při různých rychlostech, indukují
se do Vás různé stavy. Budete mít pocit opilosti, ospalosti, rozlobený nebo se budete chovat
hloupě. fotoelektrický účinek záření, který jde do očí a pak do mozku způsobí různé pocity.
Jose Delgado vyvinul tyto pulsy v mozku a řekl,že jakákoliv nálada, nebo jakýkoliv
rysy chování mohou být vyvolány. On přiměl ženy, aby se staly sexuálně romantické.
Jedna pulzní frekvence způsobí sexuální agresi, jiná způsobí sebevraždu.
Když sledujete televizi zobrazí se varování, že pokud trpíte fotocitlivou epilepsií, nedívejte
se na to.
V mozku je smyčka zpětné vazby, která spouští jednu formu epilepsie.
Pomocí indukce pulzními frekvencemi můžete vyvolat chemikálie v mozku. Chemikálie,
které mohou být indukovány v mozku, produkují tytéž účinky, ale nejsou to stejné
chemikálie. Produkují stejný účinek jako morfin, marihuana, aby jste měl velký hlad …
Telefony Vám mohou způsobit sexuální agresi, noční můry, halucinace, sebevražedné
sklony.
Na skenu mozku můžete vidět indukovaný účinek telefonů.
Lidé si dají svůj telefon dolů a pak nevědomky si budou myslet – Počkej, musím si zavolat,
něco jako potřebuji cigaretu nebo potřebuji se napít.
Patenty – Od PsyOps k Neurologickým Válkám – Monitorování Lidí pomocí Globální Sítě,
např. Telefonní Sítě, Internetu – Claudový Fyziologický Monitorovací Systém

5G a Děti
•
•

•
•
•
•
•
•

Děti jsou velmi náchylné k mobilní závislosti.
Psychiatři se pokusili dítěti omezit používání mobilního telefonu nebo mu vzít telefon.
Zveřejnilo se to také v časopise Scientific American Mind. Jedna dospívající dívka, dítě
řeklo rodičům a mentorovi, že pokud se dotknete mého mobilního telefonu, zabiji vás
oba ve spánku.
Jiná dívka praštila matku do obličeje, když se pokusila vzít její mobilní telefon.
Mikrovlny se používají k tomu, abyste měli kontrolu nad mozkem.
Děti a bezdrátová rizika!
Proč některé Země odstraňují Wi-Fi ze Škol?
Některé země otevírají kliniky k detoxikaci dětí od jejich mobilních telefonů.
Jiné země omezují mobil dětem, dokud nedosáhnete věku. A pak vám řekneme, jak
moc jej můžete používat.

Pulzní Frekvence
•
•

Ve svých tělech máte hodiny, které jsou obecně regulované hypotalamem.
Vy také máte struktury, malé molekulové struktury, které vibrují. Když mikrovlnné pulzní
frekvence se dostanou dovnitř mohou změnit tyto hodiny. Mohou změnit rychlost hormonů
nebo čehokoliv co se pohybuje v těle.- to slovo je rezonance – oni mohou také způsobit
rezonanci v jiných částech těla.

•
•

5G Technologie – Zaměřená Mikrovlnná Radiace – Tichá Válka
Tvarovač paprsků v 4G enodeB LTE a 5G gnodeB NR – 5G Veřejné osvětlení –
Zaměření na pohybující se nebo stacionární cíle – Konfigurace výkonu – Časovaná
hromadná zbraň
1 Hz: rytmus srdečního rytmu
1 - 3 Hz: spánkový režim
3 - 5 Hz: paranoia, halucinace, amnézie, iluze, ospalost, nepřítomnost pocitu
6 - 7 Hz: deprese, vizuální zkreslení, zmatenost
8 - 11 Hz: neklid, nevolnost, neštěstí
11 - 13 Hz: Hněv, Šílenost, Motorické Ovládání motoru, Záblesky, Ztráta chuti k jídlu

•
•
•
•
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•
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14-18 Hz: Malé záchvaty, Dezorientované, Audiovizuální halucinace
20-20 KHz: Podprahové myšlenky
20 Hz: Fantomový dotek
18 Hz: Nelze se rozhodovat, smyslové problémy, efekty zraku a dotyku (POLICIE –
TETRA SYSTEM)
24 Hz: zmatek, blikání, blikající světla, závratě
25 Hz: (Pulzní modulovaný mobilní telefon) ovlivňuje zrak v blízkosti hlavy a ovlivňuje
srdce v blízkosti hrudníku. Rušivé pro vizuální a srdeční neurotransmitery
35 Hz: mánie, hyperaktivní
40 Hz: úzkost, problémy se spánkem, pomalé reakce, nelze se rozhodnout
2,8 až 10 MHz s modulovanými ELF, které jsou schopné způsobit širokou škálu účinků na
tělo i mysl. - HAARP
20 to 20KHz – LRAD
20 to 200kHz - Ultrazvuk: (hypersonický) 20 až 200 kHz, lze modulovat pomocí heterodynu
(hypnotické efekty)
up to 20 Hz – Infrazvuk

Studená Válka a 30-40 Frekvence co mění Lidi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Frekvencemi způsobit rakovinu, neurologická onemocnění, dovést lidi k sebevraždě
Frekvence způsobují 50-60 nemocí
Dneska je seznam na 750 frekvencí, jsou matematické faktoriály. To znamená, že
můžete mít účinky čísla jedna vynásobené účinky čísla dva, číslo tři, až 750.
Příznaky jsou přesně stejné jako u otravy arzenidem olova – Chcete si jen lehnout a zemřít
S 5G je jich o hodně více frekvencí
Různé vysílače mají různé frekvence, tedy různé příznaky na lidi.
(Průmyslu) stojí za 17 bilionu dolarů ztratit až 60% populace
Lidé byli oklamáni slovy, vybrali úroveň bezpečnosti, kterou nelze napadnout u soudu, když
lidé zemřou.
Skutečné znění současných zákonů je chránit průmyslových výstup, zisk.
Studie & Historie Mikrovlnné Radiace, EMF a 5G
Barrie Trower – pulsed frequencies are dangerous to the human brain

Cirkadiánní Rezonanční Frekvence a Cyklotronické Rezonanční
frekvence
•
•

•

•
•

Můžete je zmenšovat nebo zvětšovat, podle toho jak orgány rostou.
Když třeba orgán, řekněme srdce roste. Když má určitou velikost, potká se s mikrovlnou
nebo pulzní frekvencí - Je to, jako když máte rotující desku a pak ji jen trochu šťouchnete a
trochu šťouchnete ...
Nebo, že jste na houpačce a pak jen zvednete nohy a udržujete houpačku v chodu a tím pak
můžete jít výš a ještě výš. - Mikrovlny toto mohou dělat Vašim vnitřním hodinám a
orgánům.
Způsobit nevyrovnanost a udělat Vaše hodiny poruchovými – Z toho můžete měnit velikost
vln, jak orgán nebo tělo nebo buňka mění velikost.
Je známo, že ženy mají 13 různých cirkadiáních rezonančních frekvencí než muži.
Takže můžete mít dámu, která sedí v místnosti a říká, že dostává legrační sluch nebo
slyší hlasy, nebo že má nepravidelný srdeční rytmus, nebo něco je špatně ... A muž jen
říká, nebuď hloupá, jdi za doktorem zatímco ve skutečnosti zachytává - nebo by to
mohlo být dítě – a nejcitlivější, nejcitlivější lidské formy jsou embrya během prvních
osmi týdnů těhotenství, které jsou velmi náchylné.

Mikrovlnná Zbraň Growler a 5G – Ovládání Davu
•
•
•
•
•
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•
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Zbraň se dá umístit na letadlo, vozidlo, budovu
5G je zbraň ke zničení neurologických a fyziologických systémů v těle
Ovládání davu
Průmysl neřekne že je to bezpečné, ale říká, že nenašli žádnou újmu, ale jinak se to používá
jako zbraň
Se všemi mikrovlnami dlouhodobá malá dávka může být stejně, nebo i více nebezpečná
než krátká vysoká dávka.
Wi-Fi je známá osvědčená a používaná zbraňová frekvence.
Velká část armády neví o nebezpečí mikrovln. Normální vojáci se drží v nevědomosti.
Armáda se drží v nevědomosti, aby se chránil průmysl.
5G funguje na pulzních frekvencích používaných americkou bezpečností pro intenzivní
kontrolu davu.
Elektronicky a mozkově je jedno jestli používáte 90, 78, 60 GHz, mají podobný efekt. Tyto
frekvence lidi přijmou jít na kolena během několika vteřin. Dochází v vážnému
neurologické a fyziologické poškození, které může být trvalé, můžete vyvolat rakovinu,
může vyvolat jakoukoliv abnormalitu mozku.
Pokud máte zbraň, která dává nižší frekvenci to neznamená, že je to bezpečné, znamená to,
že ji lze použít stejně. Pouze pokud je s nižším výkonem to bude trvat déle.
Growler je vytvořen pro střílení a zaměření z letadel, vozidel, budov. Nejnovější kontrola
davu.
Americký Vojenský Výzkum – Vědí, že Lidé trpí – Bagatelizace Zdravotních Následků –
Pandemie
IEEE 802.11ay 60 GHz u Vás doma – Dýchací problémy – Trénování mmVln v interakci s
Vaší myslí, kdo ovládá Vaše tělo?

5G a Průmysl
•
•

zisková marže 17 bilionů dolarů, pro kterou se vyplatí zabit 60% populace
Záření z Mobilních Telefonů 5G: Jak Telekomunikační Společnosti prohrávají Bitvu o
Instalování 5G proti vůli Lidí

•

WHO zakrývá to, co nás stojí Zemi

•

Georgia Guidestones - Udržujte lidstvo pod 500.000.000 v trvalé rovnováze s přírodou ...

Země a Umělá Epidemie pomocí 5G
•
•
•
•
•
•

V roce 2019 58% planety dělá něco na zastavení 5G
42% planety zavádí 5G, většina Evropy
Bylo to plánováno, předpovězeno v 50, 60 a 70 letech.
Ve Varšavě v roce 1973 vše uvedli - dokument 300 stránek a rozdělili na 98 kategorií.
V roce 1973 předpověděli, že Polsko bude zničeno, pokud se tato technologie posune
dále. A Česko???
Králové a vládci ztratí svoje země během 50-60 let. Vše již začalo v roce 1999 s příchodem
Wi-Fi

•
•

•
•
•
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Izrael zavádí přísná opatření na ochranu školek, domovů pro seniory, škol, knihoven,
mateřských škol. Přijímají vedlejší opatření k ochraně jejich populace.
Kalifornský hasičský sbor je osvobozen od 5G - zákon 649 – Protože Hasiče používají
mikrovlny hodně, podobně jako armáda. Byla provedena anketa se všemi pracovníky
záchranné služby. Po 20leté studii našli, že každý hasič v rámci kalifornské studie každý
člověk měl formu neurologického poškození nebo fyziologického poškození.
Optické kabel je bezpečný a může nahradit 5G, proč ho víc nezavádí Česká republika?
Bezpečná Technologie = Zpátky ke Kabelům
Mikrovlny používá jenom v případě bezpečnosti. Používat jenom mobilní telefony pro
mimořádné životní a smrtelné události.
Přestat používat pulzní frekvence.
Ve veřejné dopravě může být až 3000 krát větší záření, než jsou bezpečnostní limity.
Některé země odstraňují 5G antény.
Převychovat lidi.
Vytvářet bílé zóny bez Wi-Fi, bez mikrovln.
Vlády mohou jen tak dlouho lhát, až budou lidé umírat ve velkém a hlavně děti.
Některé země otevírají kliniky k detoxikaci dětí od jejich mobilních telefonů.
Jiné země omezují mobil dětem, dokud nedosáhnete věku. A pak vám řekneme, jak
moc jej můžete používat.
Země v Evropě nechtějí moc slyšet o nebezpečí 5G.
Vědci a Lékaři požadují moratorium na 5G

5G Satelity
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Pomocí satelitů chtějí pokrýt každý centimetr Země. Chtějí každý centimetr mít pod
kontrolou.
Zaměřit jakékoliv místo na Zemi.
Satelity jsou schopny absorbovat všechny informace, které jdou kamkoliv.
Není to jen 20000 satelitů, ale počet vysílačů, který jde k milionů.
Vysokoúrovňové, Nízkoúrovňové satelity, drony, které budou solárně
napájeny a pořád dokola se točí kolem země.
Země, které umožní aby satelity létaly nad nimi ztratí suverenitu. Lidé provozující
satelity budou moci, jestli budou chtít ovládat populace, budou moci monitorovat každou
jednotlivou část dat, která se přenáší po celé zemi. Nebudou zde žádná tajemství jediné
vlády nebo osob, které lze uchovat v tajnosti.
Mohou zacílit na jakoukoliv organizaci, na jakékoliv město, na jakýkoli typ bloku,
který chtějí.
Mohou zaměřit jakoukoliv sportovní aktivitu, jakoukoliv vládní aktivitu.
Můžete ovládat procesy myšlení.
Informace mohou být prodány lidem, kteří si je chtějí koupit. Existuje spousta lidí, kteří
chtějí koupit tajemství. Může to být použito jakkoliv, co si vaše představivost vymyslí.
Jakmile je to vzduchu, nemůžete to sundat. Na sloup veřejného osvětlení s 5G můžete vylézt
nahoru a vypnete 5G.
Satelity dělají velké televize na obloze.
Asi 20 konsorcií podporuje Starlink, Boeing Corporation, Google a letecká společnost
Virgin Airlines Richarda Bransona
Richard Branson řekl, že to děláme proto, abychom pomohli lidstvu. Ale lidé, kteří to
udělají, řeknou dobře, ale také vložíme toto a toto a tohle a toto a můžeme to aktivovat z
jiného satelitu. Ani nebudete vidět, že je to tam. Ani nebudete vidět, že je to aktivované.
5G Startlink Satelity – Srdeční problémy – SpaceX – Země v nebezpečí – Genocida
celého Biologického Života

5G a mobilní telefony, jak jsou lidé zodpovědní?
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Jedna věc je, že lidé, kteří zavádějí 5G dělají, mohou být nevinní. Například si můžete
koupit mobilní telefon a společnost, která vám ho prodává, může být legitimní. Co nevědí,
je to, že komponenty pro mobilní telefon tvoří až 30 zemí. Jedna ze zemí by mohla dát
dovnitř spouštěč, který bude teď poslouchat všechno, co říkáte, a nikdo jiný to nebude
schopný zachytit. Jiný by mohl dát jiné zařízení dovnitř telefonu, které bude mluvit s
dalšími mobilními telefony. Můžete mít spouštěč v zařízení.
Lidé s mobilními telefony pravděpodobně neví, že i když mobil je vypnutý, lze jej aktivovat.
Pokud má kameru. Mohou poslouchat a sledovat. Byla to navrženo pro naslouchání na
podnikových setkání pro bankéře. Což je důvod, proč nyní mají bankéři při schůzce všechny
mobilní telefony uzamčeny v trezoru.
I vypnutý telefón pořád může vyzvednout telefonní hovor všech ostatních telefonů co
jsou v jeho okolí.
Jsou zařízení, která umožňují použít váš mobilní telefon jako vysílač aniž byste to věděli.
Zpráva se může šířit z mobilu.
Skutečnost, že váš mobilní telefon je vypnutý neznamená, že je vypnutý.
Pomocí mobilu se děje vydírání.
Lidem se říká, že „hakři“ se dostali do zdravotnictví, kde „hekří“ řekli, že budeme
publikovat všechny lékařské zprávy na internetu. Přitom to může stejně dobře být jakákoliv
organizace, státní složky.
Akce Stop5G – Napište PODNĚT Hygieně ve smyslu § 42 zákona č. 500/2004 Sb. – Vzor
dopisu

Chytré Měřiče a 5G
•

•
•

Ještě horší než mobil je síť chytrých měřičů. Protože když máte inteligentní měřiče, máte
síť informací odevšad a od všech. Pokud se nabouráte do inteligentního měřiče, máte
všechno.
Můžete si poslechnout co říká na záchodě nebo v posteli.
COVID má stejné příznaky jako Mikrovlnná Nemoc – Test Krve před a po expozici SMART
Zařízením – Lékařský výzkum

Legislativní Cesta, Státy a 5G
•

•

•

Jestliže vaše vláda se zaprodala a podepsala smlouvu s průmyslem. Tak je částečně
zachycena v právní smyčce. Protože kdyby se vaše vláda rozhodla odinstalovat mobilní
sítě, tak musí platit všechny ušlé zisky, které by telekomunikace vydělaly. ALE to nemusí
být nutně ten případ. Říkame NE. Jsme zpátky u tajných a odtajněných dokumentů.
Protože pokud Vám někdo lhal když se telekomunikace zaváděly, máte právní důvody
to zastavit, protože to bylo ve lži. Lhalo se Vám. Protože vládní dokumenty tohle
skutečně předpovídaly a ve skutečnosti říkají, že budete nemocní a budete umírat a
trpět. A spousta dalších věcí se stane, vše je uvedeno a zdokumentováno.
Jestliže, k vám přijdou a řeknou, že zničíme vaši zemi a jen jedno z osmi vašich dětí se
narodí zdravé, zničíme vám rostliny, nezbude Vám žádný dobytek, a vaše produkce potravin
bude nula. Nepodepíšete to. Bylo Vám lháno - Je to tak jednoduché.
Lidé se dívají na legální způsob a pracují v krocích. Říkají, že vezmeme tohle odsud,
protože vy jste nám to neřekli. - Nemůžete všechno jen zahodit, ale co můžete udělat s
průmyslem je, že můžete začít s mateřskými školkami, školkami protože úrovně
bezpečnosti platí pouze pro dospělé. Tohle Vám oni neřekli. Pokud by se úroveň
bezpečnosti týkala pouze dospělých hned můžete vzít všechny své děti, a můžete je
vytáhnout ze školy, mateřské školky, školek, nemocnic. Také se to týká nemocných lidi.

•

•
•
•
•

•

Takže chráníte své nemocné lidi, staré lidi. Takže jakmile tohle začnete dělat, můžete se
legálně začít hádat.
Pak se můžete začít opírat o průmysl a říkat – Podívejte, ztratíte některé ze svých
sedmnácti bilionů dolarů a zavedete kabel z optických vláken, nebo půjdeme k Světové
soudu.
Pokud s tím země,vy nic neuděláte, budete trpět víc než za všechny Vaše morsové rány.
Co se děje je absolutní genocida, kterou je potřeba zastavit.
Potřebujete tým dobrých právníků a dokumenty, které Vám dáme.
Zavolejte Policii a Nahlaste Zločin – COVID 5G je Podvod a Kryje Skutečné Nebezpečí 5G
Sítí, Vakcín a Nanotechnologií, které Slouží k Zavádění Digitálního Koncentráku – Policie
Prober se
KROKY K PŘÍPRAVĚ DŮKAZŮ PRO SOUDNÍ SPORY A POTENCIÁLNÍ NÁPRAVY –
DOKUMENTY

5G a Vývoj
•
•

•

•

Mikrovlna nebo rádiová nemoc byla poprvé hlášena v srpnu 1932 s příznaky těžké únavy,
vyčerpání, bolestmi hlavy a s toleranci k vysoké náchylnosti k infekcím.
Do roku 1971 americký lékařský výzkumný Institut N MRI odkazoval na 2 300
výzkumných článků uvádějících 120 nadměrných oruch a nemocí připisovaných radiofrekvenci a mikrovlnnému záření.
Takže už v roce 1971 jste měli enormní množství důkazů. Takže podle zákona o svobodě
informací - říkáme výňatky ze zveřejněných dokumentů US Defense Intelligence Agency,
které potvrdily MRI výzkumy a citujeme
◦ V roce 1971 uvedli, pokud vyspělejší národy Západu jsou přísní při prosazování
přísných expozičních norem, může to mít nepříznivé dopady na průmyslovou
produkci a vojenské funkce.
Po roce 1971 se stalo, že vědečtí poradci potřebovali úroveň mikrovln takovou, aby nemohla
být dána k soudu. Aby jste si nemohli stěžovat na to, že jste nemocní – představili 6
minutový standart.

6 Minutové Bezpečnostní Pravidlo, které Nikoho Nechrání
•

•

•
•
•
•
•

•

Nastavili úroveň radiace z roku 1953 z konkrétního typu radiace. Výsledek toho je stále
dnes prosazován v Polsku, Česku a 42 procentech planety, kteří ve skutečnosti umírají na
mikrovlny.
Tahle radiace, toto bezpečnostní pravidlo, které je dnes stále bohužel platné, říká - Pokud
během šesti minut nebude cítit příliš teplo, je to považováno pro všechny za bezpečné.
Tedy celoživotní vystavení jakékoli frekvenci jakékoli síly.
Vlády, které přijaly teplotní hladinu, popřely pravdu a dodnes popírají jakýkoli nepříznivý
účinek z netermální úrovní.
Tento limit platí jak pro armádu tak i pro lidi. Aneb genocida řadového nevědomého
vojáka a člověka.
Mikrovlnné trouby ohřívají jídlo zevnitř ven.
Vaše mozky nemají uvnitř tepelná čidla. Tepelná čidla jsou na vnější straně vašeho těla.
Ve skutečnosti mají různé oblasti těla různé tepelní úrovně. To je další důvod, proč tento 6
minutový standart je zdravý škodlivý. Nemůžete nastavit jednotky účinek tepla jak je to
uvedeno – Že tepelný účinek nastane, když se ohřívá jeden kilogram tělesné hmotnosti
během šesti minut o jeden stupeň.
Když se vaše buňky zahřejí o 0,6 stupně, což je známé jako proteinový tepelný šok. Buňka
si uvědomuje, že je v nebezpečí a spustí mechanismus, jako lešení kolem buňky, aby ji
chránil.

•
•

V buňce jsou miliony malých chemických reakcí, které probíhají. Takže ve chvíli, kdy se
začínáte zahřívat, i tak způsobujete škodu.
Mezinárodní výzva

Bakterie a viry prospívají z mikrovln
•

Vlivem mikrovln viry se stávají rezistentní vůči veškerému zacházení, které se je snaží
zabit.

COVID a Prasečí Chřipka
•

•

•

Už několikrát se nás pomocí Falešné Pandemie snažili naočkovat. Proč se jim to podařilo s
COVID a ne třeba s Prasečí Chřipkou v roce 2009? Český stát tehdy objednal 700 000
vakcín proti prasečí chřipce, z toho zhruba 600 000 vakcín zůstalo nepoužito.
Co se změnilo během 10 let, že teď jim to vyšlo? Peněz měli a mají hodně, koupený
politiky a organizace jako WHO, OSN mají a měli, média, TV měli a mají, plán na
vyhlazení měli a mají…
Z našeho pohledu se hodně změnila technologie. Začala být víc a víc vidět digitální
demence, která se popsala v roce 2007. V roce 2008 začal být nový rychlejší Wi-Fi standard
802.11n, který umožňoval používat pásmo 2,4 GHz a 5 GHz. Přišlo hodně nové
Technologie na ovládání davu ...

CORONAVIRUS PODVOD JE MASIVNÍ PROVOZ PSYCHOLOGICKÉ
VÁLEČNÉ OPERACE, KTERÁ MÁ DONUTIT OBYČEJNÉ LIDÍ K
NUCENÝM VAKCINACÍM, KARANTÉNÁM, RELOKACÍM, UVĚZNĚNÍ,
OMEZENÍ CESTOVÁNÍ, NUCENÝM ZDRAVOTNÍM POSTUPŮM, K
DIGITÁLNÍMU KONCENTRÁKU S KONTROLOU Z GENETICKÉ
ÚROVNĚ, POTRAVINOVÝM NEDOSTATKŮM A UKONČENÍ VŠECH
VAŠICH PRÁV.

PATENTY
Počítače, Chytrá Síť, Počítačová Telepatie
•
•
•
•
•
•

•

2018 – US20190228287A1 – Neuromorfní čip pro aktualizaci přesných hodnot
synaptické hmotnosti
2017 – US20180082207A1 – Systém kognitivního modelování
2014 – CN106063203B – Softwarově definovaná síť (SDN), určitá topologie
OBJEVOVÁNÍ INFORMACÍ
2014 – US20200000338A1 – Cloudový fyziologický monitorovací systém
2014 – US10705808B2 – Softwarově definovaný síťový řadič
2013 – US9183351B2 – Mobilní systém se síťovým distribuovaným zpracováním dat
pro biomedicínské aplikace

1998 – US6011991A – Komunikační systém a metoda včetně analýzy mozkových vln a /
nebo využití mozkové činnosti - Počítačové rozhraní vzdáleného mozku - neurální
monitorování (US DoD Patent Remote Brain Computer Interface) - Systém a metoda
umožňující lidem komunikovat prostřednictvím jejich monitorované mozkové činnosti.

Směrovaná Energie
•
•
•
•

•
•
•

2011 – WO2012164169A1– Metoda a systém pozorování, polohy, pohybu a / nebo
postoje jednoho nebo více objektů v monitorovaném prostoru.
2007 – US7784390B1 - Polovodičová zbraň se zaměřenou energií
2005 – US7629918B2 – Multifunkční vysokofrekvenční energeticky řízený systém
2002 – DE10253433A1 – Vysílací jednotka myšlenky vysílá modulované,
elektromagnetické, vlnové paprsky do lidského přijímače, aby ovlivňovala myšlenky a
akce bez elektronického přijímače
2001 – US6506148B2 – Manipulace nervového systému elektromagnetickými poli z
monitorů
2000 – US6292134B1 – Fázovaný anténní systém geodetické koule
1973 – US3815409A – Zaměřovací zvukový zobrazovací systém

Kontrola vědomí – SYNTETICKÁ TELEPATIE – Syntetické Hlasy
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2020 – W02020060606 – Krypto-měnový systém využívající údaje o činnosti Vašeho
těla
2006 – US10517479B2 – Síťové Osobní Nouzové Zařízení s Odpovědí - Jaké jsou Vaše
zvyky, nebo zlozvyky a kdo všechno o nich ví?
2005 – US20080294033A1 – Jednotka pro zpracování biologického signálu, bezdrátová
paměť, systém pro zpracování biologického signálu a řídicí systém zařízení, které má
být ovládáno
2002 – US20030171688A1 – Kontrola a ovládání mysli - Řadič mysli může vyvolat
mozkové vlny uživatele do “požadovaného” stavu alfa vlny nebo stavu theta vlny
snímáním a analýzou lidských mozkových vln a následným přenosem zvukové zprávy
k ovládání mysli
2001 – US6506148B2 – Systém nervové manipulace pomocí slabých impulzů
elektromagnetickými poli z monitorů – Ovládání přes TV, monitory, displeje
1998 – US6011991A – Komunikační systém a metoda včetně analýzy mozkových vln
a / nebo využití mozkové činnosti
1998 – Patent US6219657B1 – Zařízení a metoda vytváření emocí, které jsou
poskytovány pro informační rozhraní, jako je umělý agent
1997 – US6039688 – Program pro úpravu terapeutického chování, sledování souladu a
systém zpětné vazby
1994 – US5507291A – Způsob a související zařízení pro dálkové určování informací o
emočním stavu člověka
1986 - DE3628420A1 – Zařízení pro reprodukci hlasových informací podprahovou
technikou
1990 – US5036858A – Způsob a zařízení pro změnu frekvence mozkových vln Metoda pro změnu frekvence mozkových vln na požadovanou frekvenci
1983 – US4858612 – Sluchové zařízení - Je ukázán a popsán způsob a zařízení pro
simulaci sluchu u savců zavedením většího počtu mikrovln do oblasti sluchové kůry
1980 – US4395600A – Systém a metoda sluchových podprahových zpráv – Obchodní
centra
1980 – US4333474A – Ultrazvukový zobrazovací systém
1975 – US4011747A – Způsob a zařízení pro akustické skenování pomocí vln
rozptýlených akustickou mřížkou
1974 – US3951134A – Přístroj a metoda pro dálkové monitorování a změnu
mozkových vln

Patenty Bio Hakování
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2009 – US20110040197A1 – Bezdrátový systém monitorování pacienta, aneb jak Vás
monitoruje I Vaše WI-FI
2008 – US7678060B1 – Metoda monitorování zdravotního stavu a monitorování
wellness / emocionálního stavu implementující tuto metodu
2008 – US10702194B1 – Vícesměrový systém sběru dat pro neinvazivní měření složek
krve
2006 – US7880626B2 – Systém a metoda pro sledování životnosti fyziologického
senzoru, Funguje ve Vašem těle Čip, Nanotechnologie dobře
2006 – US8028701B2 – Monitorování dýchání
2003 – US7254431B2 – Systém sledování fyziologických parametrů
2002 – US6970792B1 – Systémy a metody pro stanovení hodnot saturace krve
kyslíkem
1995 – US5638816A – Aktivní monitorování složek krve
1995 – US5781108A – Automatická detekce a monitorování (ADAM) - Monitorovací a
detekční systém, který neustále monitoruje přítomnost osob procházejících oblastmi

Patenty Nanotech – SYNTETICKÁ BIOLOGIE
•
•
•

2017 – US20180153822A1 – Proces přípravy mRNA lipidových nanočástic
2007 – US20100090180A1 – Samoreplikační materiály v mikro a submikro měřítků
2002 – US20030141189 – Sekvenování DNA a RNA čtením v nanoměřítku
prostřednictvím programovatelné elektroforézy a tunelování s nanoelektrodou a
dielektrické detekce

•
•

2001 – US20030138777 – Složení nanostrojů a způsoby jejich použití
1991 – US5211129 – Injekční implantovatelný identifikační transpondér

Patenty Nemocí
•
•
•
•
•
•

2015 – US10130701B2 – Coronavirus
2013 – PATENT US8835624 – Aptamer specifický pro subtyp chřipky A H1N1 a jeho
aplikace
2012 – CA2441523A1 – Virus chřipky prasat podtypu H1N1 a jeho aplikace
2009 – US20120251502 – Druhy lidských virů EBOLA a jejich složení a metody
2004 – US7897744B2 – Nukleotidové a aminokyselinové sekvence viru SARS a jejich
použití
1996 – PATENT US5676977 – Způsob vyléčení AIDS pomocí zařízení na bázi
molekulárních krystalů tetrasilveru

Patenty Technologie
•
•
•
•

•

2018 – US20190295733A1 – Zařízení pro plazmovou kompresní fúzi
2017 – US20190058105A1 – Piezoelektrický indukovaný supravodič při pokojové
teplotě
2017 – US10322827B2 – Vysokofrekvenční Generátor Gravitačních Vln
2016 – US10144532B2 – Craft using an inertial mass reduction device - Hybridní
Letecké, Kosmické a Podvodní Plavidla trojúhelníkového tvaru s technologií
argonového plynu Salvatore Pais, NEWCAD – Americké námořnictvo
2015 – US10135366B2 – Generátor elektromagnetického pole a způsob generování
elektromagnetického pole

SIMI VALLEY, Kalifornie – Nejvyšší civilní letectvo amerického letectva a klíčový člen
Kongresu se shodli na potřebě odtajnit velké množství informací o amerických
vojenských vesmírných programech, a to za účelem zastrašení nepřátel a povzbuzení
podpory od veřejnosti.
•
•
•
•

•

Patenty – Od PsyOps k Neurologickým Válkám – Monitorování Lidí pomocí Globální Sítě,
např. Telefonní Sítě, Internetu – Claudový Fyziologický Monitorovací Systém
Patenty – Vzdálená Nervová Manipulace – Směrované Energické Zbraně – Zařízení a
Metoda vytváření Emocí – Zaměřovací Systém
Patenty – Vzdálená Nervová Manipulace – Směrované Energické Zbraně – Zařízení a
Metoda vytváření Emocí – Zaměřovací Systém
Odtajnění Tajného Vesmírného Programu – Salvatore Pais – Vesmírné, Průlomové Patenty –
HAUC – Hybridní Letecké, Kosmické a Podvodní Plavidlo – Nová Generace Počítačů –
Neztrátový Přenos Energie
Syntetická Telepatie – Vzdálené Neurologické Monitorování – Satelitní Obtěžování – Patent
US3951134A (1976) – 24 Patentů na Ovládání Lidí a DEW – Naděje a Síla Myšlenky –
Vzdálené Rozhraní Mozku a Počítače – Umělá Telepatie – Signální Inteligence

Dokumenty
•

•

•
•
•
•

1968 - Vliv neionizujícího záření na živé organismy – Ing. Musil, Marha, Pafková, 1968 str
59-62 Studie vznikla z důvodu působení tehdejších televizních a rozhlasových vysílačů a
pro bezpečnou realizaci nových.
1971 – ZORACH GLASER PHD – Námořní Lékařský Výzkumný Ústav – Vojenská
Radiová vlna (ZORACH GLASER PHD – NAVAL MEDICAL RESEARCH INSTITUTE
– Military Radiowave)
1973 - Biologic effects and health hazards of microwave radiation - Warsaw, 15--18 Oct.
1973
2016 - Peter Gariaev – Kvantové Vědomí Lingvisticko Vlnového Genomu – Teorie a
Praxe – Institut Kvantove Genetiky
2020 - 5G Risk: The Scientific Perspective
2020 - Kybernetické Mučení – Organizace Spojených Národů – Rada pro Lidská Práva –
Mučení a jiné Kruté, Nelidské nebo Ponižující Zacházení nebo Trestání – Počítačové
Mučení – CYBERTORTURE – A / HRC 43/49 s

Studie: Účinky Neionizujícího Elektromagnetického Záření a Mikrovln
na Zdraví
•

•
•

•

•
•
•

•

Existuje velké množství vědeckých studií – v posledním počtu přesahujících 6 000 -, které
ukázaly, že vysokofrekvenční záření a mikrovlny jsou škodlivé pro člověka, zvířata a
rostliny.
Skupina kampaní EMF Safety sestavila tuto sbírku více než 1300, recenzovaných,
vědeckých studií prokazujících poškození EMF / mobilními telefony / WiFi atd.
Zpráva BioInitiative 2012 shrnuje 1800 studií. Zahrnuje graf účinku při různých frekvencích
a výkonech (RF Color Charts). Tento graf shrnuje řadu studií relevantních pro mobilní věže,
WI-FI, „chytré“ bezdrátové měřicí přístroje, bezdrátové notebooky, dětské monitory,
mobilní telefony a bezdrátové telefony.
Ve zprávě Včely, ptáci a lidstvo (Bees, Birds and Mankind) – ničení přírody elektrosmogem
prof. Ulrich Warnke vysvětluje, jaké poškození způsobuje záření RF / MW našim včelám,
ptákům, jiným opylovačům, zvířatům a lidem. Také vysvětluje mechanismy poškození ,
zejména narušením oxidu dusnatého.
Skupina kampaní WiFi In Schools zveřejnila sbírku 34 vědeckých studií, které ukazují
nepříznivé biologické účinky a poškození zdraví z Wi-Fi.
Vědecká Studie – Nepříznivé Zdravotní Účinky 5G Mobilní Síťové Technologie v Reálných
Podmínkách
Online archiv (Cell Phone Radiation Poses a Serious Biologic Health Risk) Dr. Neila
Cherryho (1946-2003) obsahuje rozsáhlé reference, které sledují jeho důležitou práci při
odhalování nebezpečí bezdrátového záření. (There is no safe dose of wireless radiation – Dr
Neil Cherry)
Vědecká Studie – Nepříznivé Zdravotní Účinky 5G Mobilní Síťové Technologie v Reálných
Podmínkách

ŘEŠENÍ A AKCE STOP 5G
•

Akce Stop5G – Dle zákona č. 106/1999 Sb. napište svému starostovi žádost o
poskytnutí informací – Zavolejte Vašemu starostovi – Tisk letáku – Informujte nejen
veřejné úřady

•

Akce Stop5G – Napište PODNĚT Hygieně ve smyslu § 42 zákona č. 500/2004 Sb. – Vzor
dopisu
◦ HYGIENA – Podnět k Zastavení Zavádění 4G+ a 5G sítí v České republice – pdf

•

Trestní Oznámení – ČTÚ – Nordic Telecom – NRL – Ministerstvo Průmyslu a
Obchodu České Republiky – Ministerstvo pro Místní Rozvoj České Republiky –
Genocida
Akce Stop5G – ÚSTAVNÍ STÍŽNOST – LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD –
Vzor Dopisu
KROKY K PŘÍPRAVĚ DŮKAZŮ PRO SOUDNí SPORY A POTENCIÁLNÍ
NÁPRAVY – DOKUMENTY
KROKY K PŘÍPRAVĚ DŮKAZŮ PRO SOUDNí SPORY A POTENCIÁLNÍ
NÁPRAVY

•
•
•

•

Zavolejte Policii a Nahlaste Zločin – COVID 5G je Podvod a Kryje Skutečné
Nebezpečí 5G Sítí, Vakcín a Nanotechnologií, které Slouží k Zavádění Digitálního

Koncentráku – Policie Prober se

Česká televize nedala prostor zástupcům Stop5G –
Reportáže ČT – Spuštění 5G sítě v Česku – 5G Útočí

•

ZAPOJTE SE, DĚKUJEME

