Wezwanie do ogólnopolskiej akcji na rzecz ochrony najsłabszych – dzieci i kobiet w ciąży
Od chwili rozpowszechnienia telefonii komórkowej w Polsce, tzn. od połowy lat ’90, wszystkie kolejne władze przyjmują postawę całkowitego podporządkowania wobec zagranicznych firm telekomunikacyjnych, czego wszyscy ponosimy konsekwencje. Oto kilka przykładów:
	W 2002 roku (w drodze rozporządzenia) odebrano zwykłym obywatelom prawo do choroby mikrofalowej, choć żołnierzom, policji, a nawet „klawiszom” w więzieniach przysługują renty i odszkodowania z tego tytułu.
	W 2007 roku (w drodze rozporządzenia) zdjęto z przemysłu odpowiedzialność za wszelkie szkody, wywołane napromieniowaniem ludności.
	Od 2010 roku (po wejściu w życie tzw. Megaustawy cyfrowej) przemysł nie podaje rzeczywistych parametrów anten a gminy pozbawiono możliwości ochrony mieszkańców (pozbawiono samorządy tzw. władztwa planistycznego). 
	Latem 2019 roku (w drodze zmiany powyższej Megaustawy cyfrowej) zatwierdzono w Sejmie likwidację prawa własności na rzecz przemysłu bezprzewodowego (!!!), zdjęto ochronę z uzdrowisk i kompleksów zielonych (parków narodowych i rezerwatów). 
	Z dniem 30 sierpnia b.r. nasze życie zostało ostatecznie podporządkowane koncernom telekomunikacyjnym – całkowicie bez wiedzy społeczeństwa. 
Na każdym dachu i przed każdym oknem można teraz ustawić anteny wycelowane prosto na nasze rodziny. 
Można wiercić dziury w naszym prywatnym dachu, albo wjechać z antenami na przyczepie - na nasze własne podwórko. Nie mamy nic do powiedzenia. 
W każdej szkole i przedszkolu, dzieci będą mogły chorować i umierać, a rodzice są pozbawieni wszelkich narzędzi obrony.
	Zmiana Megaustawy cyfrowej przyniesie także inne zasadnicze problemy – m.in. zagrożenie życia pacjentów z rozrusznikami serca (100 tysięcy osób w Polsce) i zapaść energetyczną (szybki wzrost cen energii elektrycznej). Wszystko to robione jest dla zagranicy.

Od kilkunastu lat, ludzie zamieszkujący w pobliżu stacji bazowych obserwują lawinowy wzrost ciężkich zachorowań – na raka, choroby krążenia, utratę wzroku, itd. Często zaczyna się „banalnie” - od bezsenności, utraty pamięci, kłopotów z koncentracją. Takich Klastrów Śmierci jest wiele – wielokrotnie przedstawiano w mediach sytuację w Słupsku, Krakowie, Wilanowie, Radomsku, Turzy Śląskiej ...  Dramaty zdrowotne  ludzi w tych miejscach były przedmiotem interpelacji poselskich. Jednak władze - zawsze i konsekwentnie – przez kilkanaście lat – pozostawały głuche na prośby chorującej ludności o wykonanie badań epidemiologicznych. Odpowiedzieć była zawsze taka sama – promieniowanie nie szkodzi.
W tym samym czasie, kiedy w Polsce trwa demontaż systemu ochrony ludzi przed promieniowaniem, władze Francji, Niemiec, Izraela, Cypru i innych państw, stanów USA, władze poszczególnych miast oraz organizacje lekarzy, tworzą systemy skutecznej ochrony - poczynając od najsłabszych - dzieci i kobiet w ciąży:
http://www.parentsforsafetechnology.org/worldwide-countries-taking-action.html 
W Polsce, na jesieni 2019 roku, Minister Zdrowia zamierza zezwolić na 100-krotnie wyższe napromieniowanie ludzi, od dopuszczalnego obecnie, bez zapewnienia jakichkolwiek badań ludności i po zdjęciu wszelkiej ochrony prawnej - w drodze powyższej zmiany Megaustawy cyfrowej, z 30 sierpnia. 
Polska ma najsłabszą infrastrukturę światłowodową w Europie (jesteśmy za Rumunią) a od jesieni będzie najbardziej napromieniowanym krajem na świecie. Bez żadnej ochrony prawnej,  bez żadnych możliwości badania, a tym bardziej bez prawa do odszkodowania. Lepsza ochrona jest już obecnie w Rosji i w Chinach. Czy chodzi zatem o eksterminację Polaków?
Rząd Francji oszacował, że ok. 5% Francuzów (ponad 3 miliony) może cierpieć na chorobę mikrofalową. Przysługuje im renta. Każda nowa stacja bazowa (od 2015 roku) musi być uzgodniona z mieszkańcami. W szkołach Internet bezprzewodowy zastępuje się światłowodami.
Francuzi są obecnie mniej napromieniowani niż Polacy.  A co będzie po 100-krotnym wzroście promieniowania w Polsce?
30-letnia marionetka, wespół z postkomunistycznymi profesorami, od co najmniej roku wydaje nasze pieniądze (podatników), na sporządzanie fałszywych opinii, że w Polsce promieniowanie nie wywołuje żadnych konsekwencji. Rządy i niezależne organizacje międzynarodowe za granicą udowodniły wielokrotnie, w sposób naukowo niepodważalny, że jest dokładnie odwrotnie:
https://ehtrust.org/science/  
Wiceminister Zdrowia przez pół roku ukrywał przed społeczeństwem dowody szkodliwości promieniowania, wykazane przez Instytut Medycyny Pracy. Dopiero zaalarmowani Parlamentarzyści, już po przegłosowaniu zmiany Megaustawy, zmusili go do ujawnienia dokumentu IMP.
Wytworzono nam „układ zamknięty” - szczelną bańkę informacyjną, która ma nas zaprowadzić do grobu. A wystarczy przekroczyć dowolną granicę, aby zobaczyć zupełnie inną rzeczywistość.

Co możemy w tej sytuacji zrobić?
Ruch sprzeciwu wobec tej anyludzkiej polityki dopiero się w Polsce rodzi, a „nieprzyjaciele rodzaju ludzkiego” tak zaplanowali swoje działania, abyśmy - chorzy, pozbawieni pracy i dachu nad głową - nie zdążyli się już pozbierać do obrony. 
Konieczne jest zatem oddolne poruszenie – społeczna samoobrona:
https://ehtrust.org/take-action/ 
Co proponujemy:
	Trzeba się oddolnie organizować, dopóki pieniądze w Warszawie są programowo wykorzystywane do krzywdzenia naszych rodzin.
	Trzeba zidentyfikować zachorowania na własnym osiedlu / w szkole / w miejscu pracy i skojarzyć z antenami, tak jak w przykładach opisanych na tej stronie.
W miarę możliwości – trzeba się zaopatrzyć w najprostsze i najtańsze detektory promieniowania, np. proponowane na stronach: https://www.lessemf.com/rf.html albo https://emfacademy.com/best-emf-meters-and-detectors/ 
Władze centralne robią wszystko, aby społeczeństwo nie dysponowało żadnymi detektorami promieniowania – wszystko ma być pod kontrolą Instytutu Łączności, który (w poczuciu całkowitej bezkarności) zrównuje sztuczne promieniowanie wytworzone przez człowieka z naturalnym - słonecznym i ziemskim, które istniało w naszym otoczeniu zawsze.
	Jeśli zidentyfikujemy związek pomiędzy antenami a podwyższoną zachorowalnością, należy napisać żądanie badań epidemiologicznych - wzorując się na opublikowanych przez nas przykładach - i wysłać je do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz do wiadomości: 

	Prezydenta RP, 
	Ministra Zdrowia, 
	Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 
	TV Trwam i Naszego Dziennika 
	na nasz adres mailowy: zdecydowaneniedla5g@gmail.com

Inspekcja Sanitarna, podległa Ministrowi Zdrowia, od kilkunastu lat nie wykonuje ustawowych obowiązków - nie prowadzi żadnych badań ludności w miejscach masowych zachorowań. 
Minister Zdrowia przez kilkanaście lat nie przeznaczył ani złotówki na takie badania.
Najwyższa Izba Kontroli badała w ostatnich latach problem stacji bazowych telefonii komórkowej, lecz nie dotknęła w ogóle istoty problemu, czyli nadzwyczajnej zachorowalności wywołanej promieniowaniem. 
TV Trwam nadała kilka audycji interwencyjnych w tej sprawie a Nasz Dziennik publikował artykuły. 
Do nas - abyśmy mogli opublikować informacje o wszystkich zidentyfikowanych Klastrach Śmierci w Polsce, bo pełna jawność życia publicznego, działanie wg zasady „światłem w robactwo” – tego najbardziej nie lubią nasi przeciwnicy. 
	Żądanie badań epidemiologicznych należy koniecznie wysłać „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”. 
	Celem powyższych działań jest - po pierwsze - oddolne policzenie dotychczasowych ofiar i stworzenie mapy Klastrów Śmierci w Polsce, wywołanych promieniowaniem. 
Władze nie chcą o tym w ogóle rozmawiać. Za wszelką cenę chcą uniknąć badań.



