
Here’s why 5G is NOT allowed in 
Israel where it was developed 
 
5G is Part of Sterlizing the Goyim — Not Allowed in 
Israel 
 
Public Intelligence Blog 
Alert Reader writes in: 
Smart meters and mandatory vaccinations/pesticides are the 
“Final Solution” to the cattle 
goyim…especially the white anglo saxon protestants!  
NB goy, goyim  - a Jewish name for a non-Jew. 
1G, 2G, 3G and 4G use between 1 
to 5 gigahertz frequency. 5G uses between 24 to 90 gigahertz 
frequency. Within the RF 
Radiation portion of the electromagnetic spectrum, the higher 
the frequency the more 
dangerous it is to living organisms. 5G, developed in Israel, is 
exported — it is 
FORBIDDEN in Israel. 
The safety of 5G technology is finally being brought into serious 
question 
 
 
Genetic sequencing science breakthrough just proved that 
measles “outbreaks” are 
caused by the measles vaccine 
RELATED (Long Input from Alert Reader): 
*The most referred to site for these studies is 
https://www.emf-portal.org/en – Univ of Aachen. I 
corresponded with the 
director of this site, asking how many of their current 27,000+ 
published NIR studies show harm? She said for an advocacy 
rule of thumb 
use 20,000.  
 
David Carpenter was copied in and also estimates 20,000. 
Moskowitz doesn’t seem to object. As everyone knows who has 
even a 
little familiarity with the EMR field, Carpenter (SUNY Albany, 
co-author 
of /Bio-initiative Report/, a summary of several hundred of the 
best of 
these studies) and Moskowitz (U Cal Berkeley) are the most 
influential 
scientists in EMR in N. America. 
 
 
*Carpenter’s site is the Bio-Initiative site, updated 2017: 
**https://bioinitiative.org/* 
*with Henry Lai’s Research Summaries: 
****https://bioinitiative.org/ 
*Moskowitz’s site: * 
*https://www.saferemr.com&lt;https://www.saferemr.com/&gt;/* 

Iată de ce nu este permis 5G in 
Israel unde a fost dezvoltat 
 
5G face parte din Sterlizarea Goyim - Nu este 
permisă înIsrael 
 
Public Intelligence Blog 
Alert Reader scrie în: 
Contoarele inteligente și vaccinările / pesticidele 
obligatorii sunt "soluția finală" pentru bovine, 
goyim ... în special protestantii anglo-saxonilor 
albi!  
NB goy, goyim  - a Jewish name for a non-Jew. 
1G, 2G, 3G și 4G între 1 
la frecvența de 5 gigahertzi. 5G utilizează frecvența 
între 24 și 90 gigahertzi. În RF 
Partea de radiație a spectrului electromagnetic, cu 
cât frecvența este mai mare cu atât mai mult 
este periculos pentru organismele vii. 5G, dezvoltat 
în Israel, este exportat – este Interzis în Israel. 
Siguranța tehnologiei 5G este în sfârșit pusă în 
discuție 
 
 
Descoperirea genetică a secvențializării științifice 
tocmai a demonstrat că "focarele" rujeolic sunt 
cauzate de vaccinul rujeolic 
RELATED (Intrare lungă de la Alert Reader): 
* Cele mai vizate site-uri pentru aceste studii este 
https://www.emf-portal.org/en - Univ de Aachen. 
Am corespondat cu 
director al acestui site, întrebându-se câte dintre 
cele 27.000 de persoane din prezent 
publicate studii NIR arata rau? Ea a spus pentru o 
regulă de advocacy de degetul mare 
utilizați 20.000.  
David Carpenter a fost copiat și, de asemenea, 
estimează 20.000. 
Moskowitz nu pare să se opună. Așa cum toată 
lumea știe cine are chiar și a 
puțin familiarizat cu domeniul EMR, Carpenter 
(SUNY Albany, co-autor 
din / Bio-Initiative Report /, un rezumat al cateva 
sute dintre cele mai bune din 
aceste studii) și Moskowitz (U Cal Berkeley) sunt 
cele mai influente 
oameni de știință în EMR din N. America. 
 
* Site-ul Carpenter este site-ul Bio-Initiative, 
actualizat in 2017: 
** https: //bioinitiative.org/* 
* cu rezumatele cercetărilor lui Henry Lai: 
**** https: //bioinitiative.org/ 
* Site-ul Moskowitz: * * https: 

https://www.emf-portal.org/en
https://bioinitiative.org/
https://bioinitiative.org/
https://www.saferemr.com&lt;https://www.saferemr.com/&gt;/
https://www.emf-portal.org/en


*Here are links to many of those 20,000 or so studies* 
EMR INSTITUTIONAL SITES 
&lt;https://docs.google.com/docum&gt; 
 
 
EMR GENERAL SITES 
&lt;https://docs.google.com/docum&gt; 
*Obviously if there are about 20,000 published studies showing 
harm from 
EMR, there are going to be thousands of scientists who have 
done those 
studies who are aware of the acute dangers of childish, 
impulsive, 
obsessive, and superficial dive into cell phones, smart meters, 
wifi, 
and 5G (led by the US, and potentially prevented mainly by the 
IAA). 
 
 
 
Here is a list of most of the visible scientists who know how 
dangerous 
EMR can be, many of whom are warning about it (Maharishi 
warned about 
it, and said not to use cell phones, and told all the Rajas to tell 
all 
their Governors not to use cell phones):* 
 
EMR SCIENTIFIC EXPERTS 
&lt;https://docs.google.com/docum&gt; 
*The reason for many studies showing no harm from cell 
phones and other 
EMR is: there are many poor studies, for two reasons: * 
 
*1. Political and financial influence on the studies: Industry 
funded 
studies are of lower quality, seemingly designed to show no 
harm (short 
term, small sample, and incorrect EMR measuring)* 
 
 
*2. Poor research method: two initial studies in 1976 showed 
harm but 
 
were poorly done (they got lucky) but many studies were done 
after that 
using that same poor research design and did not show harm 
(due to poor 
research methods). * 
*Political and financial influence: The three primary documents 
are:* 
*1. **Hertsgaard and Dowie’s landmark expose in **/The 
Nation/ magazine: 
**https://www.thenation.com/ar 

//www.saferemr.com&lt; https: 
//www.saferemr.com/&gt; / * 
* Aici sunt link-uri catre multe dintre cele 20.000 de 
studii de acest gen * 
 
SITURI INSTITUȚIONALE EMR 
& Lt; https: //docs.google.com/docum&gt; 
EMR GENERAL SITE-URI 
& Lt; https: //docs.google.com/docum&gt; 
* Evident, dacă există aproximativ 20.000 de studii 
publicate care arată rău de la 
EMR, vor exista mii de oameni de știință care au 
făcut asta 
studii care sunt conștiente de pericolele acute ale 
copiilor, impulsivi, 
obsesiv și superficial se scufundă în telefoane 
mobile, contoare inteligente, Wi-Fi, 
și 5G (conduse de SUA și potențial prevenite în 
principal de IAA). 
 
Iată o listă a majorității oamenilor de știință vizibili 
care știu cât de periculoși 
EMR pot fi, dintre care mulți avertizează despre 
asta (a avertizat Maharishi 
și a spus să nu folosească telefoanele mobile și le-a 
spus tuturor Rajasului să spună toate 
guvernatorii lor să nu folosească telefoane mobile): 
* 
Experții științifici EMR 
& Lt; https: //docs.google.com/docum&gt; 
* Motivul pentru numeroase studii care arata nici 
un rau de la telefoanele mobile si altele 
EMR este: există multe studii slabe, din două 
motive: * 
* 1. Implicare politică și financiară asupra studiilor: 
finanțate de industrie 
studiile sunt de calitate inferioară, aparent 
proiectate să nu arate nici un rău (scurt 
termen lung, eșantion mic și măsurare EMR 
incorectă) * 
 
* 2. Metoda de cercetare slabă: două studii inițiale 
în 1976 au arătat rău, dar 
 
au fost prost facute (au avut noroc), dar multe 
studii au fost facute dupa aceea 
folosind acelasi design slab de cercetare si nu a 
aratat daune (din cauza saracilor 
metode de cercetare). * 
* Influența politică și financiară: Cele trei 
documente primare sunt: * 
* 1. ** Reperul lui Hertsgaard și Dowie expune în ** 
/ The Nation / magazine: 
** https: //www.thenation.com/ar 

https://docs.google.com/docum&gt;
https://docs.google.com/docum&gt;
https://docs.google.com/docum&gt;
https://www.thenation.com/ar
http://www.saferemr.com&lt;
http://www.saferemr.com/&gt;
http://www.thenation.com/ar


*revised and published in /The Guardian/: 
https://www.theguardian.com/te 
*2. Norm Alster’s landmark Harvard paper on FCC corruption: 
https://ethics.harvard.edu/fil 
*3. Henry Lai’s survey EMR research showing that 2/3 of the 
research 
funded by industry shows no harm, and 1/3 does not show 
harm – and in 
research /_not_/ funded by industry, 2/3 shows harm and 1/3 
does not 
show harm, showing the high influence of who funds the 
research 
(resulting in study designs of differing quality)* 
*https://www.seattlemag.com/ar 
 
 
 
*2. Initial poorly done studies: Dr. De Kun Li (MD, PhD, MPH, 
Kaiser 
Permanente) in the second of three 15 minutes presentations on 
a webinar 
about a year ago describes what happened, mentioning some of 
his 
research (strapping EMR measuring devices to the abdomens of 
pregnant 
women and finding 250-500% increase in still births, infant 
ADHD, infant 
obesity, and infant thyroid problems): * 
***https://www.healthandenviro 
*So stating that ‘all EMR is harmless because some of it is good’ 
is 
ridiculous, and solidly established and massively documented 
as invalid. 
 
I suggest not continuing to reduce your credibility ever lower in 
the 
community by continuing to use invalid arguments to oppose 
Maharishi’s 
knowledge (yes, he made it firmly part of his knowledge) and 
the 
thousands of good scientists who see through what is going on. 
* 
 
*Made it firmly part of his knowledge? Yes, I spoke at length 
with a 
Governor from Europe who Maharishi had go through every 
single room in 
Vlodrop, including all private quarters, and regardless of any 
opposition, * 
*1. remove all wifi* 
*2. replace all CFL bulbs* 
*3. rewire all appliances to ground them all* 
*Maharishi told him to meet with him ev 

* revizuit și publicat în / The Guardian /: 
https://www.theguardian.com/te 
* 2. Documentul de referință al lui Harris de la 
Norma Alster despre corupția FCC: 
https://ethics.harvard.edu/fil 
* 3. Studiul lui Henry Lai, EMR, care arată că 2/3 
din cercetare 
finanțat de industrie nu prezintă nici un rău, iar 1/3 
nu prezintă rău - și în 
cercetare / _not_ / finanțate de industrie, 2/3 arată 
rău și 1/3 nu 
arată rău, arătând influența ridicată a celor care 
finanțează cercetarea 
(rezultând în modele de studiu de o calitate 
diferită) * 
* Https: //www.seattlemag.com/ar 
 
* 2. Studii inițiale slabe efectuate: Dr. De Kun Li 
(MD, PhD, MPH, Kaiser 
Permanente) în a doua din cele trei prezentări de 15 
minute pe un webinar 
acum un an descrie ce sa întâmplat, menționând 
unele dintre ele 
cercetare (legarea dispozitivelor de măsurare EMR 
la abdomenul femeilor însărcinate 
femeile și găsirea unei creșteri de 250-500% la 
nașterile încă, ADHD infantile, sugari 
obezitate și probleme tiroidiene pentru sugari): * 
*** https: //www.healthandenviro 
* Așa că afirmând că "tot EMR este inofensiv 
deoarece unele dintre ele sunt bune" este 
ridicol, solid stabilit și masiv documentat ca 
invalid. 
 
Vă sugerez să nu continuați să vă reduceți 
credibilitatea vreodată mai mică în 
comunității, continuând să utilizeze argumente 
nevalabile pentru a se opune lui Maharishi 
cunoștințe (da, el a făcut o parte fermă din 
cunoștințele sale) și 
mii de oameni de știință buni care văd ce se 
întâmplă. * 
 
A făcut o parte fermă din cunoștințele sale? Da, am 
vorbit pe larg cu a 
Guvernator din Europa, pe care Maharishi a trecut 
prin fiecare cameră singură 
Vlodrop, inclusiv toate spațiile private, și indiferent 
de opoziție, * 
* 1. elimina toate wifi * 
* 2. înlocuiți toate becurile CFL * 
* 3. rewire toate aparatele pentru a le sol * 
* Maharishi ia spus să se întâlnească cu el ev 

 

https://www.theguardian.com/te
https://ethics.harvard.edu/fil
https://www.seattlemag.com/ar
https://www.healthandenviro
https://www.theguardian.com/te
https://ethics.harvard.edu/fil
http://www.seattlemag.com/ar

