
A Pseudo-Guerra 5G sobre a Humanidade
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https://takebackyourpower.net/un-staff-member-5g-is-war-on-humanity/

https://www.youtube.com/watch?v=RTRw3lm04IM

Os primeiros oito meses da Segunda Guerra Mundial sem luta foram chamados de A 
Pseudo-Guerra. Usar ondas milimétricas como uma tecnologia de comunicação sem fio de 
quinta geração ou 5G é uma pseudo-guerra de outro tipo.

Esta pseudo-guerra também é silenciosa, mas desta vez os tiros estão a ser disparados – na 
forma de feixes de radiação electromagnética (EMR) semelhantes a raios-laser de células 
com milhares de pequenas antenas1 - e quase ninguém na linha de fogo sabe que está sendo
silenciosa, séria e irreparavelmente ferido.

No primeiro caso, é provável que o 5G torne as pessoas ele  c  trohipersensíveis (EHS).2  Talvez 
por ter estado sentada em frente de dois grandes ecrãs de computador, durante boa parte 
dos 18 anos em que trabalhei na ONU, a razão de me ter tornado EHS. Quando o escritório 
da ONU em Viena instalou poderosos pontos de acesso WiFi e da rede móvel - projectados 
para atender grandes áreas públicas - em corredores estreitos com paredes metálicas em 
todo o Centro Internacional de Viena, em Dezembro de 2015, fiquei doente continuamente 
por sete meses.
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Fiz o meu melhor durante dois anos e meio para alertar o sindicato dos colaboradores da 
ONU, a administração e o serviço médico da ONU sobre o perigo para a saúde do pessoal da 
EMR, desses pontos de acesso, mas fui ignorada. É por isso que, em Maio de 2018, levei a 
questão ao Secretário-Geral da ONU, António Guterres [transcrição]. Ele é um físico e 
engenheiro electrotécnico e leccionou sobre sinais de telecomunicações no início de sua 
carreira, mas afirmou que não sabia de nada sobre isso. Ele comprometeu-se a pedir à 
Organização Mundial da Saúde que examinasse a questão, mas sete meses depois esses 
pontos de acesso público permanecem nos locais. Não recebi respostas aos meus muitos e-
mails de acompanhamento.

Como resultado, saudei a oportunidade de participar do esforço de publicação de um Apelo 
Internacional para Parar 5G na Terra e no Espaço porque estava claro para mim que, apesar 
de haver 43 Apelos científicos anteriores, muito poucas pessoas entendiam os perigos da 
EMR. A minha experiência como editora poderia ajudar a garantir que um novo apelo 5G, 
incluindo a emissão de 5G do Espaço, fosse claro, abrangente, explicativo e acessível ao não-
cientista. O Apelo Internacional para Parar 5G na Terra e no Espaço está totalmente 
referenciado, citando mais de cem artigos científicos entre as dezenas de milhares sobre os 
efeitos biológicos da EMR publicados nos últimos 80 anos.3

Tendo passado anos editando documentos da ONU lidando com o Espaço, sei que o espaço 
exterior é altamente contestado geopoliticamente e qualquer evento desagradável 
envolvendo um satélite militar arrisca-se a desencadear uma resposta catastrófica.4 A Lei 
Espacial é tão inadequada - apenas um exemplo é a complexidade das leis de 
responsabilidade espacial.5, 6 - que bem poderíamos realmente chamar a órbita da Terra um 
novo Oeste Selvagem. A China causou consternação internacional em 2007, quando 
demonstrou uma arma anti-satélite destruindo o seu próprio satélite. Os destroços espaciais 
são a principal preocupação entre os países exploradores do Espaço, com a chamada 
síndrome de Kessler postulando uma cascata de detritos espaciais que poderia tornar as 
órbitas terrestres inutilizáveis por mil anos.7 O lançamento, nessas circunstâncias, de mais de
20.000 satélites comerciais 5G soa racional para si?

Eu moro em Viena, na Áustria, onde o lançamento do 5G está de repente sobre nós. Nas 
últimas cinco semanas, o pré-5G foi oficialmente anunciado no aeroporto de Viena e o 5G na
Rathausplatz, a praça principal de Viena, que atrai dezenas de milhares de visitantes ao seu 
mercado natalício em Dezembro e à pista de patinagem a cada Janeiro, são deleites especiais
para as crianças. Junto com pássaros e insectos, as crianças são as mais vulneráveis à 
depredação do 5G por causa dos seus pequenos corpos.8

Amigos, conhecidos e os seus filhos, em Viena, já estão relatando os sintomas clássicos de 
intoxicação por EMR9: Hemorragias nasais, dores de cabeça, dores nos olhos, dores no peito,
náusea, fadiga, vómitos, zumbido  s, tonturas, sintomas semelhantes aos da gripe e dor 
cardíaca. Também relatam uma faixa apertada ao redor da cabeça; pressão no topo da 
cabeça; dores curtas e penetrantes ao redor do corpo; e zumbido nos órgãos internos. 
Outros efeitos biológicos, como tumores e demência, geralmente demoram mais para se 
manifestar, mas, no caso do 5G, nunca testado em relação à saúde ou segurança, quem 
sabe?10
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Aparentemente durante a noite, uma floresta de infra-estrutura 5G surgiu na Áustria. No 
espaço de três semanas, uma amiga passou de saúde robusta para o fugir deste país, onde 
viveu por 30 anos. Cada pessoa experimenta a EMR de forma diferente. Para ela, era uma 
tortura extrema, então eu e ela passámos as suas duas últimas noites na Áustria dormindo 
na floresta. Curiosamente, enquanto atravessava o sul da Alemanha, ela sofreu torturas 
ainda piores do que na Áustria, enquanto no norte da Alemanha não teve sintomas e sentiu-
se completamente normal, o que sugere que lá ainda não tenha havido a implantação do 5G.

Não há limites legais sobre a exposição à EMR. Convenientemente, para o sector de 
telecomunicações, existem apenas padrões não juridicamente vinculativos, como aqueles 
produzidos pela grandiosamente denominada Comissão Internacional de Protecção contra 
Radiação Não-Ionizante, que acaba sendo como o Mágico de Oz, apenas uma minúscula 
ONG na Alemanha, que nomeia os seus próprios membros, nenhum dos quais é médico ou 
especialista em meio ambiente.11

Como o Mágico de Oz, o ICNIRP parece ter poderes mágicos. A sua prestidigitação faz com 
que os efeitos não-térmicos (sem aquecimento) da exposição à EMR desapareçam no ar, pois
levar em conta as dezenas de milhares de estudos que demonstram os efeitos biológicos da 
EMR invalidaria os seus denominados padrões de segurança.12  Convocou a União 
Internacional de Telecomunicações, parte da família das Nações Unidas, a reconhecer esses 
padrões.13 E um pequeno e-mail enviado à ICNIRP em Outubro de 2018, enviando os 
comentários do Professor Martin Pall sobre a nova minuta de padrões da ICNIRP despoletou 
uma explosão imediata do interesse na presença on-line do remetente - que até então era 
escassa - de empresas e indivíduos em todo o mundo, autoridades de imigração de um país, 
o gabinete do chanceler austríaco (chefe de governo), uma firma de advogados em Viena e 
até mesmo a Interpol! 14, 15

Espero que as pessoas leiam e compartilhem o nosso Apelo Stop 5G na Terra e Espaço para 
se despertarem a si mesmos e aos outros rapidamente, e usá-lo para agir sozinhos na 
paragem do 5G. Mesmo oito curtos meses nesta pseudo-guerra do 5G podem significar uma 
catástrofe para toda a Vida na Terra. Elon Musk está pronto para lançar os primeiros 4.425 
satélites 5G em Junho de 2019 e “cobrir” a Terra com 5G, violando inúmeros tratados 
internacionais. Isso poderia iniciar a última grande extinção, cortesia do multimilionário 5G, 
o maior experimento biológico e a mais hedionda manifestação de arrogância e ganância na 
história humana.

A primeira reacção das pessoas à ideia de que o 5G pode ser uma ameaça existencial a toda 
a Vida na Terra é geralmente descrença e/ou dissonância cognitiva. Mas após examinam os 
factos, no entanto, a sua segunda reacção é muitas vezes de terror. Precisamos transcender 
isso, e olhar o 5G como uma oportunidade de ganharmos força, assumir responsabilidade e 
agir. Podemos já ter perdido 80 por cento dos nossos insectos para EMR nos últimos 20 
anos.16 As nossas árvores correm o risco de serem cortadas aos milhões, a fim de garantir a 
rede 5G contínua de assistência aos carros, autocarros e comboio autónomos.17 Vamos ficar 
em pé à espera de nos vermos a nós e aos nossos filhos irradiados, o nosso sistema 
alimentar dizimado, a natureza que nos rodeia destruída?
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Os nossos jornais estão agora popularizando casualmente o meme de que a extinção 
humana seria uma coisa boa,18, 19 mas quando a questão deixar de ser mera retórica, e for 
real, quando for a sua vida, a do seu filho, a sua comunidade, o seu ambiente que está sob 
ameaça imediata, poderá você cair numa tal sugestão? Se não cair, assine por favor o Apelo 
Stop 5G e entre em contacto com todos que você achar que têm o poder de parar o 5G, 
especialmente Elon Musk20 e os CEOs de todas as outras empresas que planeiam lançar 
satélites 5G, a começar dentro de apenas 20 semanas a partir de agora. A Vida na Terra 
precisa da sua ajuda agora.

A transcrição do meu intercâmbio com o Secretário-Geral da ONU de 14 de maio de 2018 é a
seguinte. 

[Início de transcrição]

Membro do pessoal: Sr. Secretário-Geral,

O pessoal da ONU tem sido repetidamente informado de que eles são o recurso mais 
importante desta Organização.

Desde Dezembro de 2015, os colaboradores do Centro Internacional de Viena têm sido 
expostos a radiação electromagnética fora-da-escala de Wi-Fi e amplificadores de rede 
móvel instalados em tectos muito baixos, em todos os edifícios. Os actuais níveis de 
exposição pública são pelo menos um quintilião de vezes (18 zeros) superiores à radiação de 
fundo natural, segundo o Prof. Dr. Olle Johansson, do Instituto Karolinska, na Suécia.

Os efeitos biológicos altamente perigosos da radiação electromagnética (EMF) foram 
documentados em milhares de estudos desde 1932, indicando que podemos estar diante de 
uma catástrofe global na saúde com ordens de magnitude superiores às causadas pelo 
tabaco e pelo amianto.

Sr. Secretário-Geral, com base no Princípio da Precaução, exorto-o a remover imediatamente 
esses dispositivos emissores de EMF e interromper todo o lançamento da 5ªGeração de 
telecomunicações móveis nos centros de serviço da ONU, porque trata-se de uma tecnologia 
de feixes concentrados e focados de radiação electromagnética superior a 100 vezes os níveis
actuais, da mesma forma que as armas de energia direccionada.

Em conformidade com os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e 
Direitos Humanos, para “Proteger, Respeitar e Reparar”, as tecnologias 5G DEVEM ser 
submetidas a uma avaliação independente de saúde e segurança antes de serem lançadas 
em qualquer parte do mundo.

Actualmente, existe um apelo internacional (https://www.emfscientist.org/index.php/emf-
scientist-appeal) assinado por 237 cientistas da EMF de 41 países, exortando a ONU e, 
particularmente, a OMS a exercer forte liderança na promoção do desenvolvimento de 
padrões mais protectoras de campos electromagnéticos, encorajando medidas de precaução 
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e educando o público sobre os riscos para a saúde, particularmente, o risco para crianças e o 
desenvolvimento fetal.

Senhor Secretário-Geral, temos aqui uma oportunidade única no Escritório da ONU em 
Viena. Como os nossos registos médicos estão digitalizados, tem a possibilidade de divulgar 
dados sobre uma população fechada exposta a níveis fora-da-escala de radiação 
electromagnética, para determinar se já houve consequências anormais para a saúde do 
pessoal da ONU, nos últimos 28 meses.

Eu peço que faça isso e pare  imediatamente qualquer lançamento do 5G nestes edifícios.

Obrigado.

Secretário-Geral da ONU: Desculpe, está a falar com alguém que é um pouco ignorante 
sobre essas coisas. Está a falar sobre os sistemas WiFi?

Membro do pessoal: Nos tectos desses prédios, o Wi-Fi e os amplificadores de 
telecomunicações móveis foram instalados sem consulta, sem informações para a equipa em
Dezembro de 2015. Agora, para quem entende sobre radiação electromagnética, o sinal é - 
se você não conseguir um sinal do seu telemóvel, o sinal vai para a força máxima e, em 
seguida, rebate nas paredes metálicas, afectando o corpo várias vezes com níveis de 
máximos de exposição. Então, a situação aqui é extremamente perigosa. Eu ouvi falar de 
muitas pessoas que tiveram problemas de saúde. Não sei se estão relacionados, mas o 
Princípio da Precaução dita que usemos os nossos registos médicos para investigar isto e 
remover estes dispositivos perigosos imediatamente. Obrigado.

Secretário-Geral da ONU: Bem, estou preocupado porque coloquei esses dispositivos na 
minha casa. [Risos]

Membro do pessoal: Não é uma boa ideia!

Secretário-Geral da ONU: Isso eu vou ter de - eu confesso a minha ignorância sobre isso, mas
eu vou levantar isso com a OMS [Organização Mundial de Saúde] -  acho que é a organização
que poderá ser capaz de lidar com isso adequadamente para eles colocarem alguém - seus 
colaboradores ou organizações a trabalhar nisso, porque devo confessar que não estava 
ciente desse perigo - [humoristicamente] na medida em que coloquei essas coisas nos 
quartos da minha casa - no tecto.

Membro do pessoal: Eu sugiro que todos comecem a investigar essa questão e 
particularmente o 5G, que 237 cientistas de 41 países consideram uma ameaça muito pior do
que as ameaças do tabaco e do amianto, no passado.

Secretário-Geral da ONU: Bem, talvez eu tenha aprendido algo completamente novo. Espero
que seja muito útil para mim, mas confesso que é a primeira vez que ouço sobre isso. 

[Fim de transcrição]
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As opiniões expressas neste artigo não são as do autor e não representam necessariamente 
as opiniões do autor do Apelo Stop 5G.

Claire Edwards, BA Hons, MA, trabalhou nas Nações Unidas como Editora e Educadora em 
Escrita Intercultural de 1999 a 2017. Desde Maio 2018, tem vindo a colaborar com Arthur 
Firstenberg na publicação do Apelo International Stop 5G on Earth and in Space 
(www.5gspaceappeal.org). O Apelo atraiu mais de 30,000 pessoas e grupos signatários de 
100 países, mas ainda precisa chegar a mais pessoas.

Doações são urgentemente precisas para publicitar o Stop 5G Space Appeal e educar a 
população do mundo sobre a ameaça do 5G, especialmente dos satélites 5G, previstos 
começar a operar em Junho de 2019, cobrindo a Terra com 5G, até ao ponto em que não 
haverá escapatória para nenhum ser vivo em lado algum do planeta 
(www.5gspaceappeal.org/donate/).

Claire Edwards pode ser contactada em stop5gappeal@protonmail.com.
Arthur Firstenberg pode ser contactada em spaceappeal@fastmail.fm ou 
www.5gspaceappeal.org/contact/.

The Appeal is available in Chinese ( 中 文 ), Japanese ( 日 本 語 ), Croatian (Hrvatski), Czech
(Český),  Danish  (Dansk),  Finnish  (Suomi),  French  (Français),  German  (Deutsch),  Greek
(Ελληνική),  Hungarian  (Magyar),  Italian  (Italiano),  Norwegian  (Norsk),  Polish  (Polski),
Portuguese (Português), Romanian (Română), Russian (Русский), Serbian (Српски), Spanish
(Español)  and  Turkish  (Türkçe)  and  will  soon  also  be  available  in  Dutch,  Macedonian,
Mongolian, and Swedish (www.5gspaceappeal.org/the-appeal/). We are seeking volunteer
translators for other languages.
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