
Zakładnicy nowej strategii 
militarnej USA(31.08.2010, Krzysztof Puzyna)

Pod wpływem polskich zdrajców i durni, ochrona 
zdrowia Polaków stała się sprawą drugorzędną. Liczą 
się przede wszystkim interesy gospodarcze 
globalnych korporacji, oraz militarna strategia 
Amerykanów. Obama kontynuuje za Bushem i jego 
sekretarzem Rumsfeldem nową opcję militarną 
rozwijaną już od lat 90-tych -wojny globalnej bez 
użycia pocisków nuklearnych. Strategia ta nazywa się 
"Prompt Global Strike" i ma na celu likwidację 
wszystkich celów na ziemi prawie jednocześnie, z 
opóźnieniem paru minut. Najpóźniej w ciągu 1 
godziny ma dotrzeć pocisk z USA 
do każdego punktu na ziemi. 
Odpowiednie pociski

X-51 
hypersonic 
cruise missile
WaveRider,

latające na falach dźwiękowych osiągnęły w lotach 
próbnych, w maju 2010 roku  już pięciokrotną 
szybkość dźwięku (Mach5). Planowana jest 
szybkość w atmosferze Mach 20. Do dokładnej i 
pewnej nawigacji potrzebują pociski oprócz sygnałów 
satelitarnych GPS także stacje bazowe w Twojej 
okolicy i to z dwóch powodów. Według Pentagonu 
Chińczycy i Rosjanie są w stanie zestrzelić laserami 
satelity nawigacyjne GPS w ciągu paru minut. Po 
drugie dopiero dane nawigacyjne z satelity i stacji 
bazowych telefonii zapewniają pociskowi 
dokładność poniżej 5 cm. Także i Ty możesz 
zostać zidentyfikowany i zestrzelony. Nowe 
dowody osobiste Unii z chipami RFID pozwalają 
służbom USA identyfikację posiadacza i przesłanie 
danych z chipa RFID Twoją własną komórką do 
USA. Jako posiadacz komórki pomagasz za darmo 
USA. Amerykanie robią z Ciebie i Twoich dzieci 
zakładników, a Ty jeszcze ich finansujesz i płacisz 
zdrowiem własnym  i swojej rodziny! (Info: iddd.de)
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Udział ludności w 
przyzwoleniach inwestycji 
telefonii komórkowej i 
bezprzewodowego internetu
Trzeba zapewnić ludziom bezpośredni decydujący 
udział w drodze referendów lokalnych w 
przyzwoleniach inwestycji telefonii komórkowej. 
Niech ludzie sami decydują, czy chcą swoje rodziny 
napromieniowywać, czy je przed promieniowaniem 
ochronić !

Z drugiej strony stacje emitujące niebezpieczne 
promieniowanie nie powinny być dozwolone w 
obszarach skupisk ludzkich. Aktualna sytuacja w 
miastach jest wypowiedzeniem traktatu o 
cywilizacji, o państwie, o mieście.

Autor proponuje inwestycje w telefonię 
satelitarną, gdzie stacje przekaźnikowe praktycznie 
nie obciążają mieszkańców oraz alternatywnie 
rozpowszechnienie rozwiązania dla służb 
specjalnych komórka-komórka, w którym 
komórki przejmują funkcje stacji bazowych. Także 
w tym wypadku posiadacze komórek są narażeni na 
znaczne promieniowanie - ale wtedy robią to na 
podstawie własnego wyboru dobrowolnie i 
świadomie nie obciążając swym bezprzewodowym 
nałogiem dalszego 
otoczenia

Popierajcie 
żądanie rozwoju 
Demokracji 
Bezpośredniej 
(DB), tworzenie 
infrastruktury i 
politycznych 
partii DB !!

Najzdrowszym 
rozwiązaniem dla 
społeczeństwa 
pozostaje telefonia 
sznurowa.



Niszczenie 
polskiego prawa na zamówienie lobbystów 
telekomunikacji bezprzewodowej spowodowało, że 
wg. aktualnych polskich przepisów jeszcze tylko 
zamiary lokalizacji stacji bazowych w uzdrowiskach 
oraz  wież wolnostojących dają szansę zwycięskiego 
oprotestowania inwestycji przed sądem.
I. - 28 7. 2005, Ustawa o Uzdrowiskach 
II.- Rozporządzenie RM z 21.08.2007 Dz.U.2007 nr 
158 
III. - Ustawa infrastruktury z 7.05.2010 r. o 
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekom.
patrz:
http://iddd.de/umtsno/odpsejm/infra.htm#kome
Jest to sytuacja nie do wytrzymania, proszę o 
świadomość odpowiedzialności za losy całego miasta, 
a nie tylko jednej ulicy. Potrzebujemy silnego Lobby 
przeciwko telekomunikacji bezprzewodowej. 
Najlepiej to zrobić wprowadzając referenda oparte o 
Infrastrukturę dla DEMOKRACJI 
BEZPOŚREDNIEJ  patrz: http://iddd.de/idb.htm

Dowody na szkodliwość są
Śmiertelna szkodliwość telefonii komórkowej opartej 
na promieniowaniu pól elektromagnetycznych 
wysokich częstotliwości jest udowodniona.
Tutaj przykłady więcej patrz
http://iddd.de/umtsno/odpsejm/hum3.htm#60
1 Badanie zdrowia bydła w otoczeniu stacji 
bazowych telefonii komórkowej, przez uniwersytety 
Gießen i Monachium, "Universität Gießen und 
München-Rinderstudie", (Wenzel i inni) na zlecenie 
rządu Bawarii. W tych badaniach znaleziono wyraźną 
zależność pomiędzy zdrowiem zwierząt i 
promieniowaniem mikrofalowym stacji bazowych 
telefonii komórkowej, opublikowano w roku 2000
2 Praca profesora Santini, 2002 We Francji 
badanie ankietowe Santini i inni stwierdziło wyraźną 
zależność pomiędzy drażliwością, przygnębieniem, 
zawrotami głowy (do 100 metrów), bólami głowy, 
zaburzeniami snu, złym samopoczuciem i chorobami 
skóry (do 200 m), a także zmęczeniem w odległości 
do 300 metrów od stacji telefonii komórkowej.
3 Praca badawcza na zlecenie rządu 
holenderskiego, 2003 udowadnia zespół zaburzeń 
psychiczno-neurologiczno-wegetatywnych.
4 Praca z La Nora, Murcia, w Hiszpanii, 2004 
zespół zaburzeń psychiczno-neurologiczno-
wegetatywnych.
5 Badania ankietowe z Naila
Według badań, w otoczeniu stacji bazowych w Naila,- 
Niemcy w okręgu do 400 metrów od stacji w Naila 
zwiększa się trzykrotnie częstość występowania 
nowotworów. Czas obserwacji wynosił 10 lat.
6 Praca Tel-Aviv-University, Izrael, 2004 Według 
badań, w otoczeniu stacji bazowych w Netania-Izrael 
w półłuku w odległości 350 m. od stacji telefonii 
komórkowej zwiększa się ponad czterokrotnie 
częstość występowania nowotworów (w stosunku do 
występowania raka w całym mieście- współczynnik 
1). Czas obserwacji wynosił 3 do 7 lat w Netania.
7 Według pracy F. Ruzicka, Austria, 2007 już 
przy stałym obciążeniu mieszkańców 
promieniowaniem ze stacji bazowych telefonii 
komórkowej w granicach 4500 mikrowatów/m2 
obserwowana jest zwiększona śmiertelność - 
skrócenie życia o około 10 lat.

Przepisy polskie

miejsce na 
własny stempel

Piszcie wnioski o zamknięcie stacji 
bazowych ze względu na brak 
poprawek dla najwyższego obciążenia 
stacji w sprawozdaniach !

Pomiary kontrolne 
promieniowania ze 
stacji bazowych

są warte tyle co "sonda" na obrazku z lewej strony 
(szczotka klozetowa) - firmy nie robią ekstrapolacji 
na maksymalne obciążenie stacji w sprawozdaniach  
Prof. Trzaska -„pomiar powinien być prowadzony 
w warunkach maksymalnego opromieniowania, i 
tego wymagają przepisy“ Niestety takiego stanu 
polskie przepisy nie pozwalają sprawdzić - ale 
można by taki stan wyliczyć - czego firmy nie robią, 
gdyż nie mierzą odpowiednich sygnałów 
potrzebnych do naliczeń, a swoje wyliczenia opierają 
na błędnych założeniach, przekraczanjąc normy w 
majestacie prawa..Patrz idzie pomiar 1,2,3
http://iddd.de/umtsno/gliwice.htm#unten

Pomiary mają za zadanie uspokoić ludzi, funkcji 
kontrolnej i ochronnej one nigdy nie były w stanie 
spełnić. Udowodnione oszustwa pomiarowe nigdy 
nie prowadziły w Polsce do zamknięcia czy 
wyłączenia stacji! Prawo polskie jest stosowane 
przez operatorów na sposób amerykański - pod 
płaszczykiem praworządności operatorzy szerzą 
terror i mordują Polaków jakby to byli Talibowie.
A więc:
1. Nie bo NIE - nie dopuszczać do budowy stacji. 
2. Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe 
stacje bazowe telefonii komórkowej, a z tym choroby 
i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób. 
3. Korzystna zmiana prawa jest możliwa tylko w 
innym ustroju - demokracji bezpośredniej. Naród 
ma zawsze rację, nawet jeśli ona jest sprzeczna 
z konstytucją. 
4. Nie przepychać stacji do sąsiadów.
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