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zona sigură a

routerului Wi-Fi

pentru expunere de

lungă durată

zona sigură pentru semnalul de la telefonul

celular pentru expunere permanentă.

(telefonul celular nu emite tot timpul. În realitate

dacă îl ţinem undeva la 5m de noi este o zonă

sigură.)

Puterea semnalului de la turnul de

releee de telefonie celulară (verde)

puterea semnalului telefonului celular.

Aceasta este în funcţie de puterea telefonului celular.

(roşu)

puterea semnalului routerului Wi-Fi  .

Aceasta depinde de puterea routerului

(magenta)

Puterea semnalului peste care acesta

prăjeşte celulele vii.

puterea semnalului de la

routerul Wi-Fi (magenta)

Noi stăm în poziţia 0 şi totodată avem acolo

un telefon celular şi un router Wi-Fi.

ZONA PERICULOASĂ a turnului

de relee de telefonie celulară.

Aceasta este în funcţie de

puterea turnului.

(zona roşie haşurată )

ZONĂ DE HAZARD

ELECTROMAGNETIC

Ruleta Rusească  - Glonţul este

reprezentat de microunde HFEMF

(zona cyan haşurată).

Dacă cineva v-a spus vreodată că telefonul celular este inofensiv v-a mi nţit. Dacă doriţi

în continuare să vă jucaţi cu el priviţi acest desen şi învăţaţi cum funcţionează această

jucărie cu care încercaţi să păcăliţi legile naturii.

Aceasta este principala cauză a aşa ziselor boli autoimune.

falsa -LUPUS

falsa - Lyme

Morgellons

Fibromialgia

Scleroza Multiplă

Sindromul Oboselii Cronice

malformaţii fetale incluzând a serie de dizabilităţi (Dislexia de exemplu)

şi o serie de alte aşa zise "boli autoimune"

DE FAPT AVETI O INSOLAŢE SEVERĂ DE LA RAZELE EMISE DE TELEFONUL

CELULAR

distanţa de la telefonul celular

distanţa până la releu

CUM  ACTIONEAZA LEGILE NATURII DE CATEVA MILIARDE DE ANI? O VOR

FACE SI DE ACUM INCOLO. CHIAR SI DUPA EXTERMINAREA OMULUI.

Puterea semnalului de la turnul de releee de

telefonie celulară (verde)

ZONĂ DE HAZARD

ELECTROMAGNETIC

Ruleta Rusească  - Glonţul este

reprezentat de microunde HFEMF

(zona cyan haşurată).

ZONA PERICULOASĂ

a telefonului celular

propriu.

Aceasta este în funcţie

de puterea telefonului

celular.

(zona roşie haşurată )

Zona sigură a turnului de

telefonie celulară pentru

expunere permanentă

zona sigură pentru semnalul din domeniul microundelor pentru expunere permanentă  <-70dBm sau < 0,1 nW/cm²

este figurată o linie albastră aflată lângă axa x.

Puterea semnalului

peste care acesta

prăjeşte celulele vii.

http://www.iso.ro

ZONA PERICULOASĂ a

telefonului celular propriu.

Aceasta este în funcţie de

puterea telefonului celular.

(zona roşie haşurată )

Mărimea semnalului în funcţie de distanţă

LEGENDA

mărimea semnalului - telefonul celular

mărimea senalului - router Wi-Fi

mărimea semnalului - turn relee


