
Oznámenie o zodpovednosti
zvolenému zástupcovi                    

Vážený zástupca ___________________________________

Adresa ____________________________________________________________________     

Ste môj zvolený zástupca. Toto právne upozornenie o zodpovednosti je
určené k tomu aby sa v prípade potreby použilo ako dôkaz na súde a
má  vás  poučiť,  ochrániť  a  upozorniť  na  občianskoprávnu  a
trestnoprávnu  zodpovednosť  v  súvislosti  s  vašimi  činmi  alebo
opomenutiami  v  súvislosti  s  používaním  technológie  5G  vo  vašom
volebnom  obvode. Malé  bunky  4G/LTE  sú  neoddeliteľnou  súčasťou
zavádzania  5G.  Táto  technológia  5G  spôsobí,  že  budem  dlhodobo
vystavený  netestovanému  bezdrôtovému  neionizujúcemu
elektromagnetickému žiareniu proti môjmu súhlasu po celý čas, keď
budem doma.                        

5G kontaminácia môjho domu môže spôsobiť škody na mojom dome, mojom
zdraví  alebo  zdraví  mojej  rodiny.  Moje  obydlie  sa  tak  stane  zdraviu
nebezpečným  a  neobývateľným.  Ožarovanie  bezdrôtovým  neionizujúcim
elektromagnetickým žiarením  proti  môjmu  súhlasu  predstavuje  použitie  sily
proti mojej osobe, čo vyvoláva obavu zo zranenia a môže byť  klasifikované
ako občianskoprávny priestupok alebo trestný čin.

Akýkoľvek  stupeň  vystavenia  sa  neionizujúcemu  elektromagnetickému
žiareniu  vytvoreného  človekom  môže  môj  lekár  diagnostikovať  ako
nepriaznivý zdravotný účinok podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb
ICD-10,  WHO kód  W90,  čím  sa  prepisujú  akékoľvek  bezpečnostné  limity
stanovené štátnou bezpečnostnou normou, ktoré sú z hľadiska ochrany môjho
zdravia zastarané. V prípade potreby môžem navštíviť svojho lekára, aby mi
poradil s problémom 5G.

Ak sa technológia 5G nasadí vo vašom volebnom obvode, očakávam, že ako
môj zvolený zástupca vykonáte náležitú kontrolu, aby ste potvrdili, že všetky
strany využívajúce technológiu 5G majú dostatočné poistné krytie na
náhradu škôd spôsobených vyžarovaním bezdrôtového neionizujúceho
elektromagnetického  žiarenia. Upozorňujeme,  že  to  môže  byť  problém,
pretože  poisťovne,  ako  napríklad  Lloyd's  of  London,  Swiss  Re a  iné,  takéto
škody a straty nepoisťujú.
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https://rumble.com/vk3xvk-who-podvod-kter-ns-stoj-zemi.-jste-pipraveni-se-rozlouit.html
https://icd.codes/icd10cm/W90
https://stop5g.cz/lloyds-ani-swiss-re-nepojistuji-bezdratove-zdravotni-rizika-hromadna-zaloba-na-automobilky-i-telekomunikace/


Naliehavo vás žiadam, aby ste ako môj volený zástupca konali vo verejnom
záujme a riešili potenciálne kumulatívne škody spôsobené zhusťovaním
(vtláčaním malých antén na obmedzenú plochu s cieľom umožniť 5G). Trvám
na  tom,  že  regulačné  orgány  pre  verejnú  bezpečnosť  musia  preukázať,  že
takéto zahusťovanie technológie 5G je bezpečné a že akékoľvek zavádzanie
5G,  umelej  inteligencie  (AI)  alebo  internetu  vecí  (IoT)  je  riadne
regulované,  aby  sa  zabezpečilo,  že  nebude  ohrozená  národná
bezpečnosť a súkromie verejnosti a moje.

Musíte chrániť verejnosť pred ďalšími škodlivými bezdrôtovými technológiami,
ako  je  Wi-Fi  v  školách,  "inteligentné"  merače v  obytných  domoch  atď.,  a
nahradiť  tieto  technológie  bezpečnými  a  účinnými  káblovými
technológiami, ako je Ethernet alebo optické vlákna,  ktoré slúžia  ako
koncové  uzly  systémov  na  poskytovanie  internetu  do  domácností,  škôl  a
komerčných budov. Progresívne mestá to už robia.

Naliehavo vás žiadam, aby ste ako môj volený zástupca konali vo verejnom
záujme a chránili verejnosť aj mňa pred tým, pred potieraním zákonov, ktoré
bránia  súdom,  orgánom  činným  v  trestnom  konaní,  obecným  úradom  a
miestnym  samosprávam  prijať  opatrenia  na  ochranu  verejnosti pred
poškodením  zdravia  a  škodami  spôsobenými  5G  a  inými  bezdrôtovými
technológiami.

Skutočne mi záleží na vašom blahu, blahu širokej verejnosti a na mojom blahu.
Ide o mimoriadne naliehavú situáciu. Preštudoval som si príslušné fakty, a
preto  som  si  vedomý  nebezpečenstiev.  Preto  sa  obávam  a  beriem  riziko
poškodenia zdravia veľmi vážne.

Ak chcete získať prehľad o tejto mimoriadne dôležitej téme, navštívte stránku
stop5g.cz alebo  the5Gsummit.com a vypočujte si, čo na tému 5G hovorí 40
vysoko uznávaných odborníkov vrátane vedcov, lekárov a právnikov z celého
sveta (s titulkami - Medzinárodná výzva vedcov k elektromagnetickým poliam -
Martin Blank PhD  .  ) Experti, ktorí nie sú cenzurovaní telekomunikačným
priemyslom, ani ich zaujatými vládami, ani médiami. 

Aby  sme  vám pomohli  vo  Vašom vzdelávaní,  pozrite  sa  tiež  na  dokument
Bioinitiative  2012  (aktualizovaný  v  roku  2017)  -  Zdôvodnenie  biologicky
založených štandardov verejnej expozície pre elektromagnetické pole
(ELF  a  RF) bioinitiative.org -  Hlásené  biologické  účinky
rádiofrekvenčného žiarenia o nízkej intenzite (  Reported Biological Effects  
from Radiofrequency Radiation at Low-Intensity Exposure  ,    ang.  )   a  Lekári pre
bezpečnú technológiu – 5G Mobilná Komunikácia mdsafetech.org.
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https://rumble.com/vm5os9-mezinrodn-vzva-vdc-k-elektromagnetickm-polm-martin-blank-phd..html
https://rumble.com/vm5os9-mezinrodn-vzva-vdc-k-elektromagnetickm-polm-martin-blank-phd..html
https://mdsafetech.org/
https://rumble.com/vl5mvt-americk-pediatrick-akademie-doporuuje-dtem-snit-expozici-zen-mobilnho-telef.html
https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/BioInitiativeReport-RF-Color-Charts.pdf
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2022/07/VERZE-PRO-STAROSTY-Hlasene-biologicke-ucinky-radiofrekvencniho-zareni-pri-nizke-intenzite-expozice.pdf
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2022/07/VERZE-PRO-STAROSTY-Hlasene-biologicke-ucinky-radiofrekvencniho-zareni-pri-nizke-intenzite-expozice.pdf
https://stop5g.cz/hlasene-biologicke-ucinky-zareni-pri-nizke-intenzite/
https://stop5g.cz/hlasene-biologicke-ucinky-zareni-pri-nizke-intenzite/
https://stop5g.cz/
http://the5Gsummit.com/
https://stop5g.cz/proc-nektere-zeme-odstranuji-wi-fi-ze-skol/
https://stop5g.cz/studie-ucinky-neionizujiciho-elektromagnetickeho-zareni-a-mikrovln-na-zdravi/
https://stop5g.cz/verze-pro-starosty-mezinarodni-odvolani/


   Vyzývam Vás ako môjho zvoleného zástupcu, abyste sa vzdělával v tejto
dôležitej  téme  a  prostredníctvom  svojich  rozhodnutí,  jednania  ukázal,  že
podnikáte  preventívne  kroky  k  riešeniu  rizika  poškodenia  mňa  a
všetkých ľudí vo Vašom volebnom obvode.

Ako  zvolenému úradníkovi  Vám hrozí  zodpovednosť,  pokiaľ  nepríjmete
opatrenia, na zabránenie poškodenia môjho zdravia alebo zdravia verejnosti.

Vaši ľudia povstávajú a žiadam Vás, abyste se ujali vedenia a bol šampiónom
v oblasti  ochrany zdravia  a  bezpečnosti  nás  všetkých.  Pokiaľ  tak  vykonáte,
mnoho voličov, zákonodarcov a ja Vám z celého srdca podporíme vašu kampaň.

Zástupca

V  ___________________________________   Dne  ___________________________________

Meno Zástupcu ___________________________________

Podpis Zástupcu ___________________________________

Oznamovatel/ka

V  ____________________________________  Dne  ___________________________________

Meno 
______________________________________

Priezvisko
______________________________________

Email/tel. ____________________________

Adresa 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

Podpis Oznamovateľa ___________________________________ 
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