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Aviso – o governo testa radiação 5G sobre a população! É isso legal?!

13 Fevereiro, 2019 por Jan Walter

https://www.legitim.ch/single-post/2019/02/13/Warnung---Die-Regierung-testet-5G-Strahlung-an-der-Bev%C3%B6lkerung-Ist-das-legal

O facto da tecnologia 5G ser extremamente controversa do ponto de vista da Saúde não precisa 
ser discutido novamente neste momento. A Agência Federal do Ambiente Alemã (AFAA) admitiu 
isso e criou um grupo de trabalho apropriado para analisar os riscos. No entanto, a composição 
deste grupo é muito desfavorável. Os médicos são apenas parcialmente qualificados para essa 
tarefa complexa e os fornecedores de telecomunicações móveis estão numa posição clássica de 
conflito de interesse. O grande escândalo, no entanto, é o governo ter a tecnologia 5G testada na 
população, antes de concluir qualquer análise de risco. Além disso, também temos limites 
estatutários na Suíça, que actualmente não permitem tais testes. As novas antenas não se 
encaixam na lei simplesmente, porque esta foi projectada para radiação constante e ampla 
dispersão, e não tem em conta as flutuações de alta intensidade da tecnologia 5G. Até mesmo Urs
Walker, que dirige o Departamento de Radiodifusão Móvel do AFAA, confirmou em 19 de Janeiro 
ao Blick. Por outro lado, é claro, para já, que a situação legal está mal definida.

No dia 9 de Fevereiro, o Instituto Suíço de Engenharia Electrotécnica e Biológica (IBES) relatou 
que antenas de teste escondidas podem medir pela primeira vez: 
https://www.facebook.com/lebenohneelektrosmog/posts/2091986924182684 

Figura 1
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"Pela primeira vez na Suíça, o IBES mediu antenas 5G e sabe onde estão as antenas de 
teste. A Comunicação Social está cheia de mensagens sobre a nova rede móvel 5G. O 
que praticamente ninguém sabe: hoje na Suíça - embora controverso em termos de Saúde
– há torres móveis 5G em operação. O IBES sabe, onde estão: em Burgdorf, Lucerna, 
Zurique e Guttannen. No entanto, Swisscom, Sunrise e Co deixam a população sem 
conhecimento destes ensaios de campo. O IBES mediu a potência destes campos de 
antenas 5G, pela primeira vez na Suíça. Os resultados mostram uma característica 
completamente nova da radiação. A flutuação extrema de potência é perceptível, e actuam
no corpo humano como bofetadas. Mais informação em https://www.ibes.ch/5g-strahlung"

Medição do 5G pela IBES em Burgdorf BE [Lê-se: limite máximo excedido”] Figura 2

Já em 2017, 230 médicos e cientistas pediram uma moratória porque consideravam a radiação 5G
demasiado perigosa para a Saúde. Os efeitos na saúde [https://www.5gspaceappeal.org/s/Apelo-
Internacional-Pare-o-5G-na-Terra-e-no-Espaco.pdf] incluem aumento do risco de cancro, stress 
celular, danos nos genes, deficits de aprendizagem e memória, o aumento de radicais livres 
nocivos, distúrbios neurológicos, alterações estruturais e funcionais no sistema reprodutivo e 
efeitos negativos no bem-estar geral dos seres humanos.

Também é muito problemática a necessária compactação do equipamento, porque o aumento na 
frequência de radiação é acompanhada pela diminuição do alcance da transmissão. Como 
resultado, praticamente todas as pessoas terão de viver nas imediações de uma antena móvel, 
cujo efeito, devido à maior intensidade da radiação, é mais prejudicial do que antes. A ilustração a 
seguir (Romain Bonjour, ETH Zurich) ilustra o problema da radiação 5G. Enquanto a radiação era 
até agora distribuída de modo uniforme (Fig. 3, à esquerda), no futuro (à direita) passaremos a ser
grelhados por potência concentrada. 
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Figura 3

Além disso, as autoridades e os grandes média negam que a tecnologia 5G também seja 
conhecida como Sistema de Negação Activa (ADS -   Active Denial System) 
https://jnlwp.defense.gov/About/Frequently-Asked-Questions/Active-Denial-System-FAQs/

um sistema de armas moderno dos militares dos EUA. É um sistema de defesa não letal que é 
usado para controlar multidões à distância, e pode causar queimaduras na pele, entre outras 
coisas. Como a arma funciona na prática é demonstrada no seguinte vídeo: (cena espectacular 
aos 00:57'' https://www.youtube.com/watch?v=KEhmFp-Gvyc)

O Painel Consultivo de Efeitos Humanos (HEAP) é uma agência do governo que revê estes 
sistemas de armas. A investigação disse que “o HEAP concluiu que a ADS é uma arma não letal 
que tem baixa probabilidade de lesão". 
https://jnlwp.defense.gov/Portals/50/Documents/Future_Non-Lethal_Weapons/HEAP.pdf 
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Além do grave risco para a saúde, devido à compactação, os custos da infra-estrutura estão a 
disparar, apesar disso estar a ser pouco discutido. Quando se considera isso, segundo 
especialistas do sector (ver NZZ: https://www.nzz.ch/wirtschaft/5g-6-fragenund-antworten-
ld.1458960) o 5G, na prática, é cerca de três vezes mais rápido do que o 4G+, a variante 
"ampliada" do padrão actual, também deve ser analisada a relação custo-eficácia deste projecto 
em mais detalhes, porque “ao fim ao cabo”, os custos crescentes são passados para os 
consumidores. A coisa mais triste desta história, no entanto, é que existem alternativas seguras à 
tecnologia 5G há muito tempo, que até superam a rede 5G. Se descer a Interstate 35 a caminho 
de Dallas [http://www.kxxv.com/story/39226772/strange-looking-tower-a-sign-of-texas-hightech-
future], poderá ver por si mesmo. É uma torre estranhamente semelhante à Torre Wardenclyffe de 
Tesla [https://pt.wikipedia.org/wiki/Wardenclyffe_Tower].

Figura 4

A empresa de tecnologia Viziv Technologies, que está por trás deste projecto ambicioso, 
confirmou:

"Há mais de um século, pesquisadores e empreendedores têm procurado soluções para 
transportar energia de forma segura e sem fio por longas distâncias. A busca está 
concluída." 
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A Viziv Technologies continua a prometer:

" A nossa tecnologia fornecerá acesso global real à electricidade, especialmente aos 1,7 
bilião de pessoas que ainda não têm electricidade. Remedia sistemas de fornecimento de 
energia “sem fio” limpos, seguros, confiáveis e acessíveis para o fornecimento de 
necessidades importantes, como refeições quentes, tratamento médico avançado e água 
potável para pessoas em países em desenvolvimento. A electricidade é a base para 
alcançar a prosperidade nos países em desenvolvimento. "

O sistema usa um transmissor localizado perto de uma estação geradora de energia para 
espalhar o sinal portador e as antenas receptoras são instaladas em todo o mundo. Esta 
tecnologia é baseada na Onda Zenneck, que recebeu o nome de Jonathan Zenneck (1871-1959). 
Ele foi um dos primeiros cientistas conhecidos a estudar a propagação de ondas 
electromagnéticas na superfície da Terra. 

Figura 5

Em contraste com a tecnologia 5G, que opera na prejudicial faixa de microondas, Viziv usa as ondas
de superfície de baixa frequência para transportar dados e energia. Além dos benefícios 
económicos, esta inovação é também um enorme passo em frente, do ponto de vista da saúde. 
Essa nova infra-estrutura poderia, de facto, ser uma verdadeira reviravolta na realidade energética.

Embora os geradores de energia livre ainda sejam negados pelos principais canais oficiais, há cada 
vez mais pessoas a dar-se conta da fraude do século, as empresas de energia. Para simplificar, 
toda criança que aprende a balançar vai descobrir de forma divertida a energia livre de maneira 
natural e em harmonia com as leis da natureza. Quando oscila adequadamente, oscila na 
frequência natural do balanço, gera ressonância e, correspondentemente, realiza muito trabalho 
com pouco esforço. É por isso que o balanço também é divertido, porque se coloca menos energia 
nele do que de lá resulta. 
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Este efeito geralmente não é desejável na arte, pois pode levar aos chamados desastres de 
ressonância [https://pt.wikipedia.org/wiki/Resson%C3%A2ncia]. Em Abril de 1831, 74 soldados 
britânicos marcharam sobre a Ponte Suspensa de Broughton. A ponte desmoronou-se, 40 soldados 
caíram no rio Irwell, 20 deles ficaram feridos, seis graves. O regimento obviamente encontrou na 
sua passada, a frequência correcta de oscilação da ponte e, assim, desencadeou o desastre de 
ressonância fatal. Outro exemplo espectacular foi o trágico colapso da Ponte Tacoma, quando 
começou a baloiçar ao vento antes de se desmoronar. [https://www.youtube.com/watch?
v=mfQk6ac4res] 

Nem o vento, nem o Regimento de 74 homens da Ponte Suspensa de Broughton. poderiam ter 
energia suficiente para derrubar uma ponte. Isso só é possível porque a ressonância o permite, o 
que mostra o equívoco dos tolos da termodinâmica e a teoria da conservação de energia. Na 
correcta frequência, pode-se gerar energia abundante, desde que a sistema aguente as forças em
jogo.

O Gerador Quantum de Energia de Tesla (QEG) é baseado neste princípio simples, a patente foi 
concedida em 1894 [https://patents.google.com/patent/US511916]. O truque do gerador é o 
retornar uma parte da energia ao rotor de modo a cancelar a vibração. A energia da Terra chama-
se Overunity. Desde a sua descoberta em 2014, o Movimento QEG tem-se espalhado como uma 
onde pelos continentes:

• No Japão: https://youtu.be/MBI2RkpKiio 
• Na China: https://youtu.be/41rTtT6nlr0 
• Na Eslovénia: https://youtu.be/fOdsyu3X1KY 
• Na Polónia: https://www.youtube.com/watch?v=TPklq0Lk1D4,
• Na Hungria: [https://www.youtube.com/watch?v=SdH1fyDwFg4,
• Na Ucrânia: [https://www.youtube.com/watch?v=6j860XSP2fU, etc ...

O modelo mais elegante encontrado na Alemanha:

https://www.youtube.com/watch?v=NMpA6QGy0fI 

O Projecto de construção:

https://www.digistore24.com/redir/88267/waljan/ 

De acordo com o construtor, o QEG do vídeo cobre as necessidades energéticas de uma casa de 
família simples e baseia-se na patente de Nikola Tesla. O gerador foi concebido para produzir um 
factor de 1:10-1:40. O que corresponde ao fornecimento de uma potência de 1Kw, com uma 
geração final de 10 a 40Kw. A voltagem de saída é de aproximadamente 240V. Ao contrário de 
outras invenções complicadas de Nikola Tesla, o QEG é simples e consiste de poucas partes. O 
mais difícil é criar ressonância entre o motor e o gerador, mas isso é explicado de modo simples 
nas instruções [https://www.digistore24.com/redir/88267/waljan/]. As pequenas peças de desgaste 
móveis, como o rolamento de esferas ou a correia de transmissão, o trabalho de manutenção e os
custos são muito baixos. O sistema é iniciado a partir de uma fonte de energia externa. Isso pode 
ser uma simples manivela, electricidade da rede eléctrica ou uma bateria de partida. Compare-se 
o QEG com um Hula Hoop, que é mantido em movimento com força mínima. Outra tecnologia 
conhecida que gera energia livre é o motor magnético (os ímãs exercem uma força constante). No
entanto, é incompreensível que, de maneira semelhante à da água ou da energia eólica, ela não 
tenha sido usada até agora; a menos que o cálculo económico das empresas de energia seja 
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examinado. O vídeo a seguir mostra a tecnologia com muita clareza.

Magnet-Motor von Friedrich Lüling ( UFA-Wochenschau 08.02.1966 )
https://www.youtube.com/watch?v=Y0T3JWEnSIE 

Projecto simples de construção de um gerador eléctrico.
https://www.digistore24.com/redir/24809/waljan/ 

Conclusão: Enquanto o governo promove tudo o que é bom para as grandes corporações, e mau
para a população, apregoar estar a realizar o inverso. Além da supressão de tecnologias 
avançadas, o aumento de 100 vezes no valor limite para o glifosato, recentemente acordado, é um
bom exemplo desta política indescritível. O herbicida, que foi proibido em muitos lugares, destrói a
natureza e a saúde das pessoas, mas enche os cofres dos capitalistas predadores. Os lucros das 
corporações multinacionais não trazem nada ao povo - pelo contrário - desviam o 
empreendedorismo honesto. A cúpula, no entanto, os média estatais financiados publicamente dá 
cobertura a esta loucura, em vez de cumprir seu mandato de informação constitucional. A 
propósito, a grande média privada, que é generosamente apoiada pelo sector público, dá para 
entender uma vez que vivem de contratos de publicidade questionáveis com grandes 
corporações. Quem morde a mão que o alimenta? 
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