
 أحدث وأضخم فضيحة يف موضوع الوباء احلايل

 DNAدراسة رمسية تكشف تأثري األمواج امليلليمرتية على 

 جي تنتج فريوسات كورونا داخلنا5وتثبت أن ترددات شبكة 

 

 2020-7-24جمع ھذا البحث مع إضافات: عالء السید 

www.Alaalsayid.com  

 جي ُتنتج فیروسات كورونا داخل الخالیا:5شبكة 

وفق دراسة رسمیة تم نشرھا مؤخراً في موقع ..
NIH) PubMed.gov المعاھد الوطنیة 

 بعد نشرھا في مواقع األمیركیة للصحة)
جي 5أخرى.. الدراسة التي تحمل عنوان: تقنیة 

 5Gوإنتاج فیروس كورونا في خالیا الجلد 
Technology and induction of coronavirus in 

skin cells (full version here), تصل إلى 
استنتاج صادم جداً – صادم من وجھة نظر 

جي 5العلم الرسمي السائد – وھو أن تقنیة 
تستطیع تحریض الجسم إلنتاج فیروسات 

 كاستجابة خلویة.

جي التي لھا 5كیف؟ معقول؟؟ إن موجات 
أطوال میللیمتریة (تدعى میللیمتریة ألن لھا 
ترددات عالیة جداً حیث تكون المسافة بین قمتي موجتین متتالیتین أقل من میللیمتر) تستطیع 

 تحریض الجسم إلنتاج لیس أي نوع من الفیروسات، بل فعالً فیروسات الكورونا!

العالقة بین ، مؤكداً وجود عملیة فیروس كورونا السریةھذا البحث یكشف طبقة جدیدة من 
 عندما بدأ 2020، وھو اتصال بدأ عدة أشخاص یحذرون منھ منذ شباط جي وفیروس كورونا5

- العالقة بین فیروس كورونا وشبكة الموبایل الوباء المزعوم... إلیكم البحث السابق من موقعنا: 
 ..وفیھ تم طرح السؤال: - كشف الغطاء ونشر الحلول والعالجات المتاحة للجمیع5Gالجدیدة 

جي لفتح ثغرات في خالیا جلد الناس في ووھان الصینیة، للسماح 5"ماذا لو كانوا یستعملون 
بالسالح البیولوجي المزعوم باالنتشار بسھولة أكبر ھناك؟"... لكن الیوم ومع ھذه المعلومات 

جي لفتح ثغرات في خالیا الجلد باإلضافة إلى 5الجدیدة یصبح السؤال: "ماذا لو كانوا یستعملون 
 صنع فیروسات كورونا فیھا في ذات الوقت؟"
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البحث یوضح كیف تقوم الترددات 
جي 5الكھرطیسیة ضمن شبكة 

 بتحریض إنتاج فیروسات كورونا:

 إلیكم الملخص الحرفي للدراسة الرسمیة:

جي المیللیمتریة 5((في ھذا البحث، ُنظھر أن أمواج 
یمكن امتصاصھا من قبل خالیا الجلد التي تلعب دور 

لواقط إشارة، وتنقلھا إلى الخالیا األخرى، وتلعب 
الدور الرئیسي في إنتاج فیروسات الكورونا في 

 DNAالخالیا الحیة.. إن الحمض النووي الوراثي 
یتم بناؤه من الكترونات وذرات مشحونة، ولدیھ بنیة 

تشبھ ملف نحاسي تحریضي.. ھذه البنیة یمكن تقسیمھا إلى ملفات خطیة، حلقیة، ودائریة.. 
الملفات التحریضیة تتفاعل مع األمواج الكھرطیسیة الخارجیة، تتحرك وُتنتج بعض األمواج 

اإلضافیة داخل الخالیا.. أشكال ھذه األمواج تشبھ أشكال األسس السداسیة والخماسیة في مصدر 
DNA المنتج لھا.. ھذه األمواج ُتنتج بعض الفجوات في السوائل ضمن نواة الخالیا.. ألجل 

ملئ ھذه الفجوات، یتم إنتاج المزید من األسس السداسیة والخماسیة... ھذه األسس یمكن أن 
تتحد مع بعضھا لتشكل بنى تشبھ الفیروس مثالً فیروس كورونا.. إلنتاج ھذه الفیروسات داخل 
الخالیا، من الضروري أن تكون أطوال الموجات الخارجیة أقصر من حجم الخلیة.. ھكذا نجد 

جي المیللیمتریة ھي أنسب أمواج تقدر على إنشاء البنى المشابھة للفیروسات ومثالھا 5أن أمواج 
 ) داخل الخالیا.))19فیروسات كورونا (كوفید-

  

من ذرات والكترونات یمكن التأثیر علیھا عبر  DNAبكلمات أبسط، یقول البحث: یتم بناء 
أمواج ترددات كھرطیسیة خارجیة.. ھذه األمواج تصنع فجوات داخل الخالیا.. یقوم الجسم 

 سداسیة وخماسیة لملئ ھذه الفجوات، وھذه األسس تستطیع االندماج سویة DNAبصنع أسس 
 لتشكل بنى تشبھ الفیروسات مثل فیروسات كورونا داخل خالیانا.. 

 ناتج عن  لیس فیروس بل إكسوزومز19فیروس كورونا كوفیدھذا یتوافق أیضاً مع مفھوم أن 
 .ھنا Andrew Kaufman M.Dتسمم الخالیا بعدة عوامل، كما أعلن الطبیب األمیركي: 

جي، 5وھذا یؤكد من جدید الحقیقة المعروفة سابقاً بأن خالیا أجسادنا تشكل لواقط لترددات 
وھذه الخالیا بدورھا (خصوصاً خالیا الجلد) تلعب دور لواقط إشارة تمتص الترددات وترتب 

 أنفسھا وفق تلك الترددات... ھذا یشكل حرفیاً برمجة الكترونیة جماعیة للبشر.

  

جي لھا أطوال موجات قصیرة جداً، تسمح لھا باختراق الخالیا والتأثیر 5
 :DAN(التحكم) بالـ

 جي بتحریض إنتاج فیروسات كورونا:5وتستمر الدراسة بشرح الطریقة الدقیقة التي تقوم بھا 

2 
 

http://www.alaalsayid.com/index.php?artid=3892
http://www.alaalsayid.com/index.php?artid=3892
http://www.alaalsayid.com/index.php?artid=3892
http://www.alaalsayid.com/index.php?artid=3892


 إصدار بعض األمواج والتفاعل مع األمواج الكھرطیسیة الخارجیة.. DNA((ھكذا، یستطیع 
ولكن معظم األمواج الكھرطیسیة لدیھا أطوال أكبر من حجم الخالیا وتعبر خاللھا دون أي 

أثر... فقط بعض األمواج المحددة التي لھا أطوال أقل من میللیمتر تستطیع اختراق غشاء الخلیة 
جي.. 5 التحریضیة.. ھذه األطول من الموجات یمكن إیجادھا في تقنیة DNAوالتفاعل مع بنى 

ھكذا نجد أن أبراج إرسال ھذه الترددات تستطیع تبادل األمواج مع المورثات داخل الخالیا 
... في ھذه الدراسة، نحن نعرض اآللیة 19وإنتاج أنواع مختلفة من األمراض مثل كوفید-

المناسبة لتحقیق أطوال أمواج فعالة عند تبادل األمواج بین األبراج وخالیا الجسم.. في طریقتنا 
جي وتنقلھا إلى خالیا 5ھذه، تلعب خالیا الجلد دور لواقط إشارة جلدیة، تلتقط أمواج تقنیة 

 خالیا الجسم مع ھذه األمواج ویتحرك.. عبر حركات DNAالجسم الباقیة... بعدھا، یتفاعل 
DNA تنتج بعض الفجوات السداسیة والخماسیة.. وألجل ملئ ھذه الفجوات، یتم إنشاء بعض 

 الخاصة بفیروس كوفید-RNAاألسس ضمن الخلیة.. ھذه الفجوات تتحد سویة وتشكل جزئیات 
19((. 

ھذا مرعب لدرجة كافیة، ولكن الصورة الكاملة أبشع حتى من ذلك... ھذه األمواج الضئیلة 
جي وما قبلھا) عبر 4جي تستطیع تحقیق ما ال تقدر أمواج التقنیات األخرى أن تحققھ (مثل 5للـ

.. نحن نتكلم عن القدرة على التأثیر والتالعب DNAاختراق أغشیة الخالیا والتفاعل مع 
 بمورثاتنا حرفیاً : 

((الھوائي أو القط اإلشارة یستطیع التقاط أطوال األمواج المساویة لحجمھ.. بھذا، األمواج 
جي یتم امتصاصھا عبر لواقط الخالیا الجلدیة.. تقدر ھذه األمواج على 5المیللیمتریة في تقنیة 

اختراق غشاء الخالیا والدخول إلى النواة والتفاعل مع المورثات فیھا.. لقد تم سابقاً إظھار أن 
DNA یلعب دور ملف تحریض یستقبل ویرسل األمواج الكھرطیسیة.. ھكذا نجد أن DNA 

 الخالیا DNAضمن خلیة جلدیة مثل الخالیا الكیراتینیة یستقبل األمواج الخارجیة ویرسلھا إلى 
جي والتقنیات األعلى قد تؤثر في التعبیر 5األخرى مثل الخالیا الصباغیة... األمواج في تقنیة 

 المورثي، فتشغل بعض المورثات وتطفئ بعضھا اآلخر.))

جي ویطبقونھا 5تشغیل وإطفاء مورثاتك... ھذه سلطة خفیة وخطیرة یمتلكھا مشغلو شبكة 
 على عامة الناس!!

 5G and IoT: Totalجي وانترنت األشیاء 5 حول 2017ھذا یثب صحة مقال في 
Technological Control Grid Being Rolled Out Fast  الشبكة التي تتحكم بكل شيء، وفیھا تم

 الذي أظھر أن األقنیة العرقیة في جلدنا Dr. Ben-Ishaiذكر بحث قام بھ عالم "إسرائیلي" ھو 
 جیجاھرتز 100-75تلعب دور لواقط حلزونیة، تمتص الطاقة والترددات الكھرطیسیة بین 

 جي.5وھذا جزء من المجاالت المستعملة في تقنیة 

  

 جي تحرض إنتاج فیروسات كورونا، مزید من اآلثار:5

 إذن ماذا نفھم ونستنتج من ھذه الدراسة؟؟ ھناك الكثیر والكثیر...

جي سالحاً عسكریاً وتم توجیھھا إلى الناس مطلقة ترددات كھرطیسیة 5إذا أمكن جعل أوالً : 
تتالعب بالمورثات عندھم لتصنع فیروسات كورونا، عندھا لن یكون الخطر الخارجي المھدد 

لنا ھو فیروس قاتل جدید، بل تقنیة حربیة جدیدة یتم تطبیقھا وإخفاؤھا زاعمین أنھا تقنیة 
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لالتصال ونقل المعلومات... وكل شخص ال یزال یدرس الجزیئات الصغیرة المعلقة في الھواء 
 وینشغل بتعقیم األیدي والسطوح تفوتھ الحقیقة تماماً !

) لدیھا NWOاستناداً على النقطة األولى، إذا كانت القلة الحاكمة (للنظام العالمي الجدیدثانیاً : 
-SARSالقدرة على جعل أجساد البشر تنتج فیروسات كورونا أو حتى سالالت محددة مثل 

CoV-2 (على فرض أنھ موجود) فعندھا ال یوجد أي "عدوى" وال أي فیروس ینتشر من 
 یقول أن فكرة العدوى بحد ذاتھا Dr. Stefan Lankaشخص إلى آخر... البعض مثل الطبیب 

 ) ما ھي الحقیقة حول نظریة الجراثیم والفیروسات؟ھي خرافة.. (

ولیس ھناك أي مبرر طبي وال قانوني إلغالق األعمال المتوسطة والصغیرة، حجر الناس 
صحیاً وعزلھم، فرض ارتداء قناع الوجھ (ما یدعى كمامة ھو للحیوانات) والتباعد االجتماعي.. 

ألنھ ال یوجد أي فیروسات جدیدة تنتشر.. بل یتم تحریض أجسام الناس على إنتاج الفیروسات 
 عبر تلك الترددات.

، وھي التقنیة جي تحاكي عملیة التثقیب اإللكتروني5الدراسة تزید من وزن فكرة أن ثالثاً : 
المستعملة في علم األحیاء الدقیقة حیث یطبقون نبضات كھرطیسیة لصنع مسامات مؤقتة في 

... DNAأغشیة الخالیا، فیمكن من خاللھا إدخال مواد إلى الخلیة مثل الكیماویات أو األدویة أو 
جي تستعمالن األمواج النبضیة لفتح الخالیا وبھذا تسمح 5كّل من التثقیب اإللكتروني وشبكة 

 بتعدیل المورثات داخلھا.

تعزز ھذه الدراسة فكرة أن ظاھرة وباء كورونا كوفید مرتبطة بنقص األكسجین (نقص رابعاً : 
 Dr. Robert).. وھذا مشروح سابقاً بعدة طرق، مثل نظریة الطبیب hypoxiaاألكسجة 
Young جیجاھرتز 60جي بتردد 5 ناتج عن تأثیر  لیس إال تخثر للدم19كوفید- الذي یقول أن

جیجاھرتز (مستعملة ضمن 60على جزیئات األكسجین مباشرة... ھناك حقیقة مثبتة بأن حزمة 
جي) تؤثر على األكسجین.. كمثال رسمي، ھذه المواقع من ثالث شركات اتصال كبرى 5
)(here, here and here) 98) تشرح كیف یمتص غاز األكسجین نسبة كبیرة جداً (تصل إلى (%

جیجا، وبھذا یجعل ھذا التردد غیر مرغوب وال فعال في اإلرسال وتبادل 60من ترددات 
المعلومات... تلك الدراسات بالطبع ھي من وجھة نظر فعالیة تقنیات االتصال الحدیثة.. ولكن 

من وجھة نظري أنا وھي معاكسة لذلك، إذا نظرنا للقضیة من ناحیة صحیة، فأنا ال یھمني 
جیجاھرتز 60مقدار إعاقة األكسجین لتقنیات االتصال واإلرسال، بل یھمني مقدار إعاقة 

 وقالت 2020 في فیدیو في شباط ذلكDana Ashlieلألكسجین وقدرتي على التنفس!! شرحت 
جیجا فھذا یؤثر على دوران االلكترونات فیھا، 60أن جزیئات األكسجین عندما تمتص تردد 

وھذا بدوره یؤثر على الوظائف الحیویة في جسمنا، حیث ینقص قدرة جزیئات األكسجین على 
االرتباط الكامل وإشباع الھیموجلوبین في الدم، وبھذا یمنعنا من التقاط األكسجین... مع انخفاض 

 األكسجین في الدم والجسم تتناقص طاقتنا ومناعتنا ونصبح أضعف بكثیر.

مع حصولك على ھذه المعلومات الجدیدة، تأمل ببعض العناوین التي ظھرت في كانون الثاني 
جي للمساعدة على مكافحة فیروس كورونا 5 مثل: شركة ھواوي تبني أبراج وقواعد 2020

Huawei Builds 5G Base Stations to Help Fight Corona Virus. .. "ھل انتبھت؟ "للمساعدة
على مكافحة كورونا"؟؟؟ إنھا نكتة سخیفة جداً واستخفاف بعقولنا.. یتم مجدداً تقدیم سبب 

 المشكلة على أنھ الحل!
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 استنتاجات ھامة:

ھذه الدراسة الحدیثة ھي قطعة جدیدة من صورة اللغز المخفي عنا... لقد كنا نعرف منذ فترة أن 
جي 5.. كنا نعرف أیضاً مؤخراً أن األمواج الكھرطیسیة الصناعیة تسبب األذى لجسم اإلنسان

 بما فیھا تأثیرھا على األقنیة العرقیة في الجلد وقصفنا بأمواج نابضة خطیرة جداً من عدة نواحي
 VGCCs عبر DNA(وھي مؤذیة أكثر من األمواج المستمرة السابقة) وتقوم بتضخیم أذیات 

(قنوات الكالسیوم المعتمدة على الفولطیة)، وتسبب اختراق عمیق للترددات الكھرطیسیة ولھا 
 phased arrayتأثیر مطفر للمورثات ومسرطن، وھي ُترسل من مصفوفة مرسالت مرحلیة 

structure.تستعمل عسكریاً لتفریق المتظاھرین  

ھذه الدراسة ھي دلیل دامغ إضافي بأنھم یقومون حرفیاً بتسمیم أجسادنا، وأن روایات 
الفیروسات التي تقفز من الكائنات واألجناس الحیوانیة مثل الخفاش الصیني ھي مجرد روایات 

 مضللة مقصودة.

جي بكل أشكالھا المتنوعة، وفعل ما نستطیع في 5علینا االستمرار بالتوعیة ومواجھة تقنیات 
جي.. نجاة مورثاتنا تعتمد على ھذا!! وأقل ما تستطیع فعلھ 5مجتمعاتنا المحلیة لمنع نشر تقنیات 

 جي!5ھو عدم شراء أداة تسمح لھم بإمراضك وقتلك بسرعة وھي الموبایل الذي یدعم 

جي قد بدأ إرسالھا في بدایة ھذه السنة 5ویجب معرفة أن األقمار الصناعیة المرسلة لترددات 
 ,OneWeb) وشركات أخرى مثل أمازون، SpaceX (run by Elon Muskمن قبل 

TeleSat!قد بدأت أو ستبدأ قریباً .. الوقت ینفذ أمام البشریة النائمة، یجب أن نستیقظ اآلن  

 المصادر في نھایة البحث.

 60GHz وفیروس كورونا وتردد 5Gالعالقة بین 

 ) ب (تأثیر الكورونا)؟EMFكیف ترتبط أشعة الترددات الكھرطیسیة (

  مؤذیة للبشر؟5Gھل السموم الناتجة عن إشعاع ترددات 

 جي والتسمم اإلشعاعي:5نظام إرسال 
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 مع GHz 60) تعمل بمجال WiGigھو شبكة السلكیة ذات سرعات نقل عالیة جداً ( 5Gنظام 
 10 التي ھي 4G بالمقارنة مع سرعة تحمیل شبكة Gbps 10سرعة تحمیل تصل حتى 

Mbps.. 

  ھو التردد الذي تتذبذب عنده جزیئات األكسجین.GHz 60لكن التردد 

 المنقولة من قبل األكسجین الجوي 5G من طاقة %98... یتم امتصاص GHz 60عند تردد 
 وھذا یغیر الخصائص المداریة إللكترونات جزیئات األكسجین.

 

Atmospheric Attenuation Characteristics for Wavelengths  3 cm. to 0.3 mm 

 

60 GHzھو تردد امتصاص جزيء األكسجین  

جزیئات األكسجین لدیھا الكترونات تتشاركھا مع بعضھا البعض، واألكسجین ھو جزيء ثائي 
الذرة.. أي ما نتنفسھ ھو جزيء من ذرتي أكسجین ملتصقتین معاً بواسطة االلكترونات التي 

فھذه الموجات تؤثر  GHz 60تتشاركانھا سویة.. عندما یتم صدم جزيء األكسجین بموجات 
على خصائص الرنین المداري لتلك االلكترونات المشتركة.. وھذه االلكترونات المشتركة ھي 

 التي ترتبط بالھیموغوبین في دمنا.
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 امتصاص األكسجین الجوي لترددات األمواج المیللیمتریة

ھكذا عندما یتم تعطیل األكسجین، لن یستطیع أبداً أن یرتبط بالھیموغلوبین والمیوغلوبین (وھي 
المركبات التي تحمل األكسجین) وبناء على ذلك فإن كریات الدم الحمراء لن تكون قادرة على 

 نقل األكسجین إلى أغشیة الخالیا.

 من دون األكسجین یصبح الكبد محتقناً، ویبدأ الجسم والدماغ بالتحلل نتیجة االختناق البطيء..

نظراً ألن الدماغ ھو أكثر أعضاء الجسم حساسیًة لنقص األكسجین، فعدم الحصول على 
 .brain hypoxiaاألكسجین الكافي للدماغ سیؤدي إلى نقص األكسجة الدماغیة 

  

  وفیتامین دال:5Gترددات 

، وھذا یمكن أن یسبب D سیؤثر على قابلیة األجسام إلنتاج فیتامین 5Gعامل آخر ھو أن 
"الشلل، عدم انتظام ضربات القلب، مشاكل عصبیة، مشاكل وخز بأطراف الجسم، وموت الناس 

 ومعاناتھم من التعب والضیق وكل ھذه األمراض الغریبة..."

نقص األكسجة الدماغیة (فقدان األكسجین) مجال األعراض ما بین 
 المعتدل إلى الحاد!
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 األعراض المعتدلة تتضمن:

 - االضطرابات اإلدراكیة.

 - فقدان الذاكرة المؤقت.

 - انخفاض القدرة على تحریك الجسم.

 - صعوبة تركیز االنتباه.

 - صعوبة اتخاذ القرارات السلیمة.

 األعراض الحادة تتضمن:

 اإلغماء.         -

 النوبات.         -

 غیبوبة.         -

 الموت الدماغي.         -

  

  وارتداء األقنعة؟5Gما ھو الشيء المشترك بین

 

 االثنان یؤدیان إلى نقص األكسجة أو فقدان األكسجین!

األقنعة تلعب دوراً آخر في الحد من قدرتك على التنفس.. ال تستطیع معھا أن تسحب كمیة 
 الھواء المعتادة لتمأل كامل رئتیك، فتنتھي بمقدار أقل من األكسجین ألنك تأخذ كمیة ھواء أقل.
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 :5G مقابل 4G في شبكة  مقارنة التسمم باإلشعاع
 كنطاق ترددي. GHz 5 إلى MHz 700 یتراوح بین 4Gإن المجال الترددي ل

 التي استخدمت سابقاً للھواتف المحمولة، فإن تقنیة GHz 5بالمقارنًة مع الترددات األقل من 
...ھذه الترددات GHz 300  وGHz 30الموجات الملیمتریة تسمح بالنقل على الترددات بین 

 مم، بینما أطوال الموجات 10مم و 1 تدعى باألمواج الملیمتریة ألن طول موجتھا یتراوح بین 
 الرادیویة المستخدمة حالیاً للھواتف المحمولة ھي في الغالب عدة دزینات من السنتیمترات..

 

اآلثار الصحیة السلبیة للتعرض اإلشعاعي المتراكم للترددات الرادیویة 
 منخفضة الكثافة تتضمن:

انھیار الغشاء الخلوي مما یسبب حدوث (تأثیر          -
 الكورونا) أو طرق وتشویك غشاء الخلیة.

 DNAطفرات في          -

 تخریب عضیات الطاقة (المیتوكوندریا)         -

األورام والسرطانات (جمجمة الطفل تتلقى          -
 كمیة أكبر من اإلشعاع)

 خفقان القلب.         -

 مشاكل الذاكرة واإلدراك.         -

 نقص النطاف والعقم.         -

 أوجاع الرأس والشقیقة وطنین األذن.         -

اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه          -
)ADHD( 
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 القلق.         -

 الكآبة.         -

 أمراض القلب.         -

 مرض السكري، النوع األول والثاني.         -

 الحرمان من النوم (نقص النوم)         -

) على إشارات RF/MWیؤثر التسمم اإلشعاعي من الترددات الالسلكیة /الموجات المیكرویة (
رنین شومان، وھي اآللیة التي یتم من خاللھا تنشیط إنتاج المیالتونین طبیعیاً للحصول على نوم 

 مریح..

) تعني Virus ستالحظ على الفور أن كلمة ()Corona Virusإذا قمت بفك شیفرة كلمة (
) تصف الحقل اإلشعاعي وھو الذي ینبعث أحیاناً من Corona(السم) في الالتینیة وكلمة (

 األجھزة عالیة الجھد!

  تعني حرفیاً التسمم باإلشعاع!Corona Virusوبالتالي فإن كلمة 

 ما ھو (تفریغ الكورونا)/(تفریغ اإلكلیل)؟

 

تفریغ اإلكلیل ھو تفریغ كھربائي ینتج عن تأین سائل أو غاز مثل الھواء المحیط بالموصل 
المشحون كھربائیاً .. تحدث تفریغات اإلكلیل العفویة بشكل طبیعي في أنظمة الجھد العالي ما لم 
یتم االھتمام بالعزل والحد من قوة المجال الكھربائي.. في العدید من تطبیقات الجھد العالي، نجد 
أن التفریغ اإلكلیلي ھو من اآلثار الجانبیة غیر المرغوب بھا.. التفریغ اإلكلیلي من خطوط نقل 

الطاقة الكھربائیة عالیة الجھد یشكل ھدراً اقتصادیاً كبیراً للطاقة.. في معدات الجھد العالي 
كتلفزیونات أنبوب أشعة الكاثود وأجھزة اإلرسال الرادیوي وآالت األشعة السینیة ومسرعات 
الجسیمات، یمكن أن یشكل التسریب الحاصل للتیار الناجم عن (التفریغ اإلكلیلي) حمولة غیر 

 مرغوب فیھا على الدارة.
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) NOفي الھواء، التفریغات اإلكلیلیة تولد غازات ممرضة عالیة الحموضة مثل أكسید اآلزوت (
 ) إذا وجد بخار الماء.HNO3) ثم حمض اآلزوت (NO2ثم ثاني أكسید اآلزوت (

ھذه الغازات الناتجة عن (التفریغ اإلكلیلي)/(تفریغ كورونا) ھي مواد مسببة للتآكل ویمكن أن 
 تحلل وتتلف المواد القریبة بما في ذلك أغشیة الخالیا، وبالتالي فھي سامة لإلنسان والبیئة.

  

 ؟Dما الذي یسبب نزالت البرد واألنفلونزا وانخفاض فیتامین 
 D(یؤدي النقص في فیتامین D  أیضاً تؤثر في قدرة األجسام على إنتاج فیتامین5Gإن ترددات 

إلى الحماض الالتعویضي في سوائل خالیا النسیج الخاللي، والطرح المباشر لھذه األحماض 
 عن طریق فتحات الجسم).

 

 البیئة الحامضیة للسوائل الخاللیة في الجسم ھي التي تسبب السرطان ولیس المورثات!

ھذا ما تسمیھ العلوم الطبیة وعامة الناس بنزالت البرد واألنفلونزا... الحموضة ھي أحد 
األسباب العدیدة التي تجعل الناس میالین ألعراض البرد واألنفلونزا في فصل الشتاء.. وھي 

لیست أكثر من أن الجسم یزیل األحماض األیضیة والغذائیة والبیئیة والتنفسیة الزائدة من خالل 
 أعضاء اإلطراح.

بطھي خالیانا التي تشكل أعضاءنا وغددنا  5Gھل تقوم ترددات 
 وأنسجتنا؟؟
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إن اإلشعاع الكھرومغناطیسي في مجال تردد المایكروویف یتم امتصاصھ من قبل الماء، 
الدھون، السكریات، وجزیئات أخرى معینة، والتي تھتز فینتج عن اھتزازھا (حرارة)... بشكل 

 (طاقة المیكرویف GHz 2.45مشابھ لفرن المایكروویف الذي یولد أشعة في التردد حوالي 
  ملیار مرة في الثانیة).2.45تتحول إلى طاقة حراریة بجعل جزیئات الماء تھتز وتتقلب 

 60یسبب اھتزاز جزیئات الماء لألمام والخلف  5G المستخدم في نظام GHz 60التردد
 ملیار مرة في الثانیة!!!

 ھي نفسھا عوارض 5Gاألعراض الرئیسیة للتسمم اإلشعاعي بالـ
  المزعوم:Covid 19اإلصابة بفیروس كورونا 

 - قصور في التنفس.1

 - سعال.2

 - حمى.3

وقد أظھروا أیضاً كیف یسقط األشخاص فجأة على األرض مع نوبات تشبھ األعراض نفسھا 
 التي یسببھا نقص األكسجة في الدماغ..

 وانتشاره في الوالیات المتحدة األمریكیة 5Gتحقق بنفسك من قائمة مناطق التسمم بإشعاع 
 (والعالم)، وقارنھا مع مناطق انتشار نقص األكسجة (الكورونا):
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وقد تم سابقاً إثبات التأثیرات الضارة للتعرض للترددات 
 الكھرومغناطیسیة

 

 دولة عبروا عن (مخاوفھم الجّدیة) فیما یتعلق بالتعرض بشكل 41 عالم من 230أكثر من 
متزاید في كل مكان للمجاالت الكھرومغناطیسیة الناتجة عن الكھرباء واألجھزة الالسلكیة 

 [1] بالفعل قبل طرح الجیل الخامس اإلضافي..

وھم یشیرون إلى حقیقة أن (العدید من المنشورات العلمیة الحدیثة أظھرت أن المجاالت 
الكھرومغناطیسیة تؤثر على الكائنات الحیة حتى في شدة استطاعة أقل بكثیر من معظم 

 االستطاعات المسموحة الدولیة والوطنیة)

التأثیرات تتضمن زیادة خطورة اإلصابة بالسرطان، اإلجھاد الخلوي، زیادة في الجذور الحرة 
المؤذیة، أضرار المورثات، تغیرات بنیویة ووظیفیة في الجھاز التكاثري، نقص في الذاكرة 
والقدرة على التعلم، اضطرابات عصبیة، وتأثیرات سلبیة على الصحة العامة والحیویة لدى 

البشر. الضرر یتجاوز الجنس البشري بكثیر، حیث توجد أدلة متزایدة على وجود آثار ضارة 
 [3][2] على كل من النباتات والحیوانات.

، ظھر بحث إضافي أكد بشكل مقنع المخاطر الصحیة 2015بعد كتابة مناشدة العلماء في عام 
  من التكنولوجیا الالسلكیة..RF-EMFالجادة (الخطیرة) لمجاالت 

ـ NTP( [4] ملیون دوالر أمریكي) في برنامج علم السموم الوطني(25الدراسة األكبر عالمیاً (
أظھرت زیادة إحصائیة واضحة في معدل اإلصابة بسرطان الدماغ وسرطان القلب في 

 ICNIRPالحیوانات المعرضة للمجاالت الكھرومغناطیسیة، حتى التي شدتھا أقل من توصیات (
 اللجنة الدولیة للوقایة من اإلشعاع غیر المؤین) المتبعة من قبل معظم الدول.
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ھذه النتائج تدعم نتائجاً في الدراسات الوبائیة على مخاطر إشعاع التردد الرادیوي ومخاطر 
) ضرر المجاالت peer-reviewedتسببھ بأورام الدماغ.. یظھر عدد كبیر من التقاریر العلمیة (

 [/https://bioinitiative.org] [5] الكھرومغناطیسیة على صحة اإلنسان.

) ووكالة السرطان التابعة لمنظمة الصحة IARCاستنتجت الوكالة الدولیة لبحوث السرطان (
-30KHzأن المجاالت الكھرومغناطیسیة للترددات  2011 ) في عام WHOالعالمیة (مصع

300GHz قد تكون عوامل مسرطنة للبشر (Group 2B).[6] 

 المذكورة أعاله والعدید من الدراسات الوبائیة NTPومع ذلك، الدراسات الجدیدة مثل دراسة 
بما في ذلك أحدث الدراسات حول استخدام الھاتف المحمول ومخاطر سرطان الدماغ، تؤكد أن 

  یسبب السرطان للبشر.RF-EMFإشعاع 

على أن: (ھناك أدلة قویة على 2016  لعامThe EUROPA EM-EMFینص الدلیل األوربي 
أن التعرض طویل المدى لبعض المجاالت الكھرومغناطیسیة ھو عامل خطورة مسبب ألمراض 

مثل بعض أنواع السرطان ومرض األلزھایمر والعقم عند الذكور.. تشمل أعراض فرط 
): الصداع، صعوبات التركیز، مشاكل النوم، اإلكتئاب، EHSالحساسیة الكھرومغناطیسیة (

 [8]نقص الطاقة، التعب، واألعراض الشبیھة باألنفلونزا) 

 5G  - EMFاألعراض العدیدة للتسمم اإلشعاعي بترددات 
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 كیف تحمي نفسك من (تأثیر كورونا) أو التسمم باإلشعاع؟

 !!5Gمن الھام جداً مقاطعة وعدم شراء أي موبایل خلوي جدید یدعم شبكة 

والمشاركة مع مواقع حمالت وجماعات وتظاھرات عبر العالم تعمل إلیقاف تقنیة 
5G:ھذه بعض المواقع - 

  في األرض والفضاء:5Gعریضة تواقیع عالمیة إلیقاف 

https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal  

 :5G - STOP5G International Declarationعریضة تواقیع عالمیة ثانیة إلیقاف 

https://www.stop5gencinitas.com/  

NEXT 5G GLOBAL PROTEST 25-26 APRIL 

Public group https://www.facebook.com/groups/548912049259423/  

How To Protect Yourself (And Your Family) From 5G Radiation 

https://emfacademy.com/how-to-protect-from-5g-radiation/  

InPower Movement استراتیجیة جدیدة لمواجھة االنتشار الخطر لعدادات الكھرباء  
   5Gالذكیة وتقنیة 

https://www.naturalhealth365.com/smart-meters-5g-2282.html 

 مراجع:

https://thefreedomarticles.com/5g-induces-coronaviruses-study-shows-millimeter-
wave-dna-influence/  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668870/  

https://www.biolifesas.org/biolife/wp-content/uploads/2020/07/FIORANELLI.pdf  

https://thefreedomarticles.com/coronavirus-5g-connection-coverup-vaccines-
transhumanism/  

https://thefreedomarticles.com/5g-iot-technological-control-grid/  

https://thefreedomarticles.com/doctor-reveals-corona-effect-blood-coagulation/  

https://www.rfglobalnet.com/doc/fixed-wireless-communications-at-60ghz-unique-
0001  
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