PILNE! STOP
ZABÓJCZEMU 5G!

Do aktualnego promieniowania z masztów telefonii komórkowej,
WiFi, smartfonów, iPodów i wszystkich podobnych urządzeń
technologii bezprzewodowej komunikacji, ma być w tym roku dodana
w Polsce i innych krajach niebezpieczna technologia 5G, która będzie
posługiwać się promieniowaniem stokrotnie większym. Nie możemy
do tego dopuścić!
Na całym świecie ludzie mówią: „nie dla 5G!”. Bruksela już
wprowadziła zakaz 5G. Minister środowiska regionu Brukseli, Céline
Fremault, powiedziała: „Mieszkańcy Brukseli nie są królikami
doświadczalnymi, których zdrowie mogę sprzedać z zyskiem”. Jedna
z dzielnic Rzymu i miasto Florencja we Włoszech, kanton Vaud
i Genewa w Szwajcarii również powiedziały: „nie dla 5G!”. Rosja także
zatrzymała 5G.

Czym jest 5G i jak działa?
5G to piąta generacja technologii telefonii komórkowej, wykorzystująca,
oprócz częstotliwości transmisji 1-3 GHz, do tej pory używanych, słabo
zbadane częstotliwości pasma 30GHz i wyższe. Już udowodniono, że
poprzednie generacje (obecne częstotliwości telefonów komórkowych) są
szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska.
5G jest częstotliwością tajnych broni wojskowych, zaprojektowanych
i przetestowanych przez armie USA i ZSRR na potrzeby wojny totalnej.
A obecnie na potrzeby intensywnej kontroli tłumu przez policję.
5G wykorzystuje fale o milimetrowej długości i wysokiej częstotliwości
sygnału przesyłane pomiędzy wieżami nadawczymi i sprzętem
odbierającym, np. smartfonami itp. Oznacza to, że trzeba będzie
wybudować do tego celu miliony nowych nadajników umieszczając je
w terenie miejskim w odległości nie większej niż 10-12 domów jeden od
drugiego. Wzrost zagrożenia prawie niewyobrażalny, który narazi
mieszkańców na nieuniknione promieniowanie elektromagnetyczne
(PEM) za każdym razem, kiedy wyjdą na ulicę. Mikrofale przypiekają od
środka, o czym wiedzą właściciele kuchenek mikrofalowych.
Gdy obecnie używane telefony komórkowe trzymane są przy uchu np. 20
minut, powodują zakłócenia pracy mózgu, po których powrót do normalnego
działania mózgu trwa 2 dni. Badania naukowe wykazały, że takie zaburzenia
zwiększają prawdopodobieństwo spowodowania raka o 40%.
Aby zmaksymalizować skuteczność i zasięg sygnałów 5G, już w 2019
roku konsorcjum globalnych korporacji działających pod nazwą „Space X”
planuje umieścić 4 425 satelitów na niskich orbitach wokół Ziemi. Wkrótce
potem kolejnych 12 000 satelitów ma również tam trafić, aby nad każdym
metrem kwadratowym Ziemi zapewnić promieniowanie pod szerokim
spektrum kątowym. Wraz z 4000 satelitami, które są w dalszych planach
konsorcjum i które mają być również wprowadzone na orbitę - łączna ich
liczba wyniesie prawie 20 000. Konsorcjum Space X, którego liderem jest
Elon Musk, już zaczęło wysyłać te satelity. Amerykańska Federalna
Komisja Komunikacji wyraziła 29 marca 2018 r. zgodę na pierwszą fazę
startów, mimo że nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa
zdrowia publicznego.

MUSIMY POWSTRZYMAĆ
WPROWADZANIE 5G W POLSCE!
180 naukowców i lekarzy z 35 krajów żąda
ZAKAZU 5G do momentu, aż zostaną
przeprowadzone w niezależne badania nad
jego bezpieczeństwem. Jednak pod wpływem
potężnego konsorcjum popularyzatorów 5G
rządy, przemysł telekomunikacyjny i Komisja
Europejska intensywnie promują 5G.

W jaki sposób jesteśmy
dotknięci wystawieniem
na działanie 5G
Ponad 240 naukowców i lekarzy z 42 krajów
wyraziło swoje poważne obawy dotyczące stale
rosnącego narażenia na pola elektromagnetyczne
wytwarzane przez już istniejące urządzenia
elektryczne i urządzenia łączności
bezprzewodowej – nawet na etapie przed
wdrożeniem dodatkowego 5G. Podkreślają oni,
że „wiele aktualnych publikacji naukowych
wykazało, że pole elektromagnetyczne (EMF)
wpływa na organizmy żywe na poziomach
znacznie poniżej [wartości zawartych]
w większości krajowych i międzynarodowych
wytycznych” (EMFscientist.org).
Objawy te obejmują ryzyko raka, stres
komórkowy, wzrost poziomu szkodliwych wolnych
rodników, uszkodzenia genetyczne, zmiany
strukturalne i funkcjonalne ludzkiego układu
rozrodczego, defekty uczenia się i pamięci,
zaburzenia neurologiczne i negatywny wpływ na
samopoczucie ludzi. Uszkodzenia wykraczają
daleko poza zagadnienie zdrowia ludzi, ponieważ
wzrasta liczba udowodnionych szkodliwych
skutków tej technologii dla roślin i zwierząt.

Największe na świecie badanie w ramach krajowego programu toksykologicznego - „National Toxicology Program” (NTP)
ujawniło statystycznie istotny wzrost zachorowalności na choroby serca i raka mózgu u zwierząt narażonych na pole
elektromagnetyczne (EMF) o niższych wartościach niż w wytycznych Międzynarodowej Komisji Ochrony przed Promieniowaniem
Niejonizującym (International Commission on Non Ionising Radiation Protection - ICNIRP), które są przestrzegane przez
większość krajów. Nowe badania i kilka badań epidemiologicznych - w tym najnowsze dotyczące wykorzystania telefonów
komórkowych i ryzyka raka mózgu - potwierdzają, że promieniowanie pola elektromagnetycznego o częstotliwościach radiowych
(RF-EMF) jest zdecydowanie szkodliwe dla ludzi.

A WIĘC TO MY MUSIMY POWSTRZYMAĆ wprowadzenie technologii 5G!
To niewidzialne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka!

Czy jakiekolwiek oficjalne
organy są zaangażowane
w zapobieganie niechcianemu
wdrożeniu 5G?
UWAGA!

Rezolucja 1815 (Rada Europy, 2011), Kodeks Norymberski (1949)
i Zasada Ostrożności UE wprowadzają klauzule wzywające do
zakazu wszelkich działań/eksperymentów w domenie publicznej,
które nie przeszły wcześniej kontrolowanych prób i/lub stanowią
potencjalne zagrożenie dla zdrowia i dobrobytu planety i jej
mieszkańców. Jednak rządy krajowe określają różne „poziomy
bezpieczeństwa” dla emisji 2, 3 i 4G,
z których wszystkie okazują się zbyt wysokie, aby zapobiec
konsekwencjom zdrowotnym, w tym już wspomnianym.

Obecny Rząd RP przygotował do szybkiego uchwalenia w 2019 r. zmiany
obowiązującego prawa (tzw. megaustawa), w tym wprowadzenie stokrotnie
wyższych poziomów promieniowania elektromagnetycznego, zastępujących
obecne, już teraz niebezpieczne (!) „poziomy bezpieczeństwa”.

A więc „wytyczne bezpieczeństwa” chronią przemysł, a nie obywateli/wyborców. Pilnie potrzebne są nowe, niezależnie ocenione
wytyczne/zasady, ale branża telekomunikacyjna i organy korporacyjne, które planują wdrożenie 5G, korzystają z intensywnego
lobbingu popartego dużymi zachętami finansowymi, starając się, aby nikt nie blokował realizacji ich planów.

To jest stan wyjątkowy
dla planety! Nasze zadania

Każdy z nas znajduje się na linii ognia i tylko działając razem po to, aby
odwrócić proces zniszczenia, możemy odzyskać kontrolę nad naszymi
losami. Już teraz, aby usunąć wszelkie możliwe przeszkody dla
sygnałów 5G na poziomie ulic, wycinana się produkujące tlen drzewa.
To jest stan wyjątkowy dla planety. Każdy głos się liczy, by
zatrzymać 5G, zanim zostanie uruchomione. Niech Twój głos
stanie się słyszalny!

Przystąp do Koalicji „POLSKA WOLNA OD 5G”
www.stop5g.com.pl

Powiedz NIE dla 5G!!! Zwalczaj wszelkie próby
wprowadzenia 5G w Twojej okolicy.
Źródła, więcej: Prof. Olle Johansson (https://www.youtube.com/watch?v=gGleLwIdJco)
5G Gigantyczne zagrożenie dla zdrowia - dr Barrie Trower w rozmowie z sir Julianem Rose (https://www.youtube.com/watch?v=mElVn08aZQk)
http://www.stopglobalwifi.org/ ; http://mywolniludzie.net/ (zakładki: Artykuły i Wydarzenia)
http://www.cellphonetaskforce.org/planetary-emergency/ ; www.stop5g.com.pl
Stop 5G on Earth and in Space https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal (zakładka: Polski)
Materiały z międzynarodowej konferencji „Polska strefą wolną od 5G” (http://mywolniludzie.net/wydarzenia/polska-strefa-wolna-od-5gmiedzynarodowa-konferencja-krakow-luty-2019/ )

