
 

Trump og Gates vilja enga
5G-geislun
En þeir gera það eina rétta, að sleppa G5 uns
vísindalegar rannsóknir eru til staðar um
heilsufarslegar afleiðingar á menn!

Í Florídafylki voru lög samþykkt sem leyfðu stjórnendum farsímafyrirtækja að setja allstaðar 
upp endurvarpsmöstur án samþykkis.  Undantekning var þó gerð á Palm Beach, þar sem 
m.a. milljarðarmæringurinn Bill Gates og Donald Trump Bandaríkjaforseti búa.  Samkvæmt 
Tom Bradford umsjónarmanni fylkisins hindar bannið þessa stundina allar umsóknir um 
uppsetningu þráðlausrar farsímatækni á opinberum stöðum.  Undantekningin var röksstudd 
með þeirri afsökun að uppsetning mastranna myndi skemma borgarmyndina og að íbúarnir 
stæðu gegn því.  Allsendis óvíst er hvort markmiðið sé að hindra algert eftirlit eða 
heilbrigðisskaða vegna háspenntu örbylgjugeislunar í Palm Beach.  En þeir gera það eina 
rétta, að sleppa G5 uns vísindalegar rannsóknir eru til staðar um heilsufarslegar afleiðingar á
menn!
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