13.08.2020

KRÓTKI PRZEWODNIK PO FAKE NEWSACH O 5G
[AKTUALIZACJA 15.10.2020]
Czym jest fake news? Chyba już każdy z nas to wie. Pojawiają się one zawsze tam, gdzie
wątpliwa kwestia nie została do końca wyjaśniona, gdzie pojawiła się niepewność, strach
oraz panika, ale również tam, gdzie pojawiają się interesy i chęć wywołania chaosu - także
przez podmioty trzecie.
Sieć nowej generacji budzi sporo kontrowersji nie tylko tych politycznych, ale również związanych ze
zdrowotnymi aspektami jej funkcjonowania. Spiskowe teorie odnośnie technologii 5G już same w
sobie budzą sporo emocji, jednak, co mogliśmy zauważyć, szczególnej “mocy” nabrały w połączeniu z
równie szkodliwymi narracjami odnośnie koronawirusa.
Sieć, a w szczególności media społecznościowe, są wręcz perfekcyjnym przekaźnikiem
alternatywnych i celowo spreparowanych informacji, a fact checkerzy pomimo mozolnej pracy często
przegrywają walkę o prawdę. W niniejszym poradniku postanowiliśmy przypomnieć te narracje, które
szkodziły, ale i wywoływały uśmiech na twarzy przy okazji pandemii koronawirusa, ale jednocześnie te
powiązane tylko i wyłącznie z tą technologią nowej generacji
#18 Fake news: 5G prowadzi do niedotlenienia i śmierci
“Tlen rozpada się na dwie cząstki, traci zdolność do łączenia się we krwi z hemoglobiną, a to prowadzi
organizm do niedotlenienia i śmierci” - a to wszystko wina 5G, a dokładnie podkręcenia częstotliwości
64 GHz. Post z taką treścią miał ponad tysiąc udostępnień na Facebooku - informuje AFP Sprawdzam.
Po pierwsze, sieci 5G nie da się podkręcić jak np. procesora w komputerze. Każda stacja bazowa
budowana jest w takim sposób aby obsługiwała określoną częstotliwość. Po drugie, sprzęt 5G na
wyższej częstotliwości niż 40 GHz obecnie nie istnieje. Po trzecie tlen występujący w atmosferze
składa się z cząsteczki złożonej z dwóch atomów, więc nie może się rozpaść na dwie cząsteczki. O
zawrót głowy może natomiast przyprawiać liczba chorób, które przypisuje się sieci nowej generacji.
#17 Fake news: 5G zakłóca układ odpornościowy człowieka
Promieniowanie elektromagnetyczne zakłóca układ odpornościowy człowieka oraz wywołuje alergie i
reakcje zapalne - twierdzą autorzy posta na facebookowym proﬁlu “Globalna Świadomość”. Bliżej
sprawie rewelacyjnych treści przyjrzał się Demagog.
Wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka jest przedmiotem wieloletnich badań
prowadzonych m.in. przez WHO. Badania nie udowodniły szkodliwości nowej technologii. Istnieje
wprawdzie choroba nazywaną nadwrażliwością elektromagnetyczną. Jest to jednak choroba, która ma
podłoże psychosomatyczne, co znaczy, że problem leży w ludzkiej psychice, a nie oddziaływaniu pola
elektromagnetycznego.

#16 Fake news: Szczepionki na COVID-19 z mikroczipami podłączonymi do 5G
Ulubionym tematem zwolenników teorii spiskowych jest łączenie COVID-19 z 5G. W mediach
społecznościowych krąży ﬁlm będący kompilacją różnorodnych teorii spiskowych próbujących
powiązać sieć 5G z COVID-19. Główna narracja opiera się na założeniu, że wraz ze szczepionkami
przeciwko koronawirusowi zostaną ludziom wszczepione czipy, które następnie zostaną podłączone do
sieci 5G i utworzą Internet Rzeczy - informuje Demagog. Szczepionki jeszcze nie ma …, a technologia
5G jest rozbudowywana w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną, a nie mityczne czipy w
nieistniejących szczepionkach.
PS czy też dostrzegacie analogię do ﬁlmu Matrix?
-----------------------------------15.10 -----------------------------------------------#15 Fake news: Szatańskie anteny 5G na dzwonnicy kościelnej w Łodzi!
“Chcą zniszczyć katolików!!!” “SPRZECIWIAMY SIĘ PROFANACJI KRZYŻA ŚWIĘTEGO POPRZEZ
UMIESZCZANIE NA NIM SZATAŃSKIEJ ANTENY 5G!” (pis. oryg.) Kto jest winny? To już wiadomo - to
Masoneria! Jaki jest jej cel? Również i tutaj przychodzi autor graﬁki “wybicie populacji POLAKÓW
KATOLIKÓW”.
Do posta dołączono zdjęcie ulotki, w której oburzeni autorzy podpisani jako “Paraﬁanie” żądają
usunięcia nadajników, z uwagi na profanację symboli religijnych i obrazę uczuć wiernych.
Factcheckerzy z AFP sprawdzili, popytali i ustalili - nie są to nadajniki 5G i wiszą one na dzwonnicy od
wielu, wielu lat.
#14 Fake news: Promieniowanie elektromagnetyczne tak samo groźne jak promieniowanie
radioaktywne
Przeciwnicy technologii 5G wielokrotnie ostrzegali, że promieniowanie elektromagnetyczne jest tak
samo groźne jak promieniowanie radioaktywne.
Promieniowanie jonizujące związane z radioaktywnością bez przeszkód wnika do wnętrza ciała
człowieka i może umożliwić zniszczenie struktur biomolekuł i tym samym doprowadzić do wielu
negatywnych skutków w organizmie. Promieniowanie elektromagnetyczne jest natomiast bardzo silnie
pochłaniane przez warstwy powierzchniowe ciała człowieka i może jedynie wywołać efekt termiczny wyjaśnia Światowa Organizacja Zdrowia.
#13 Fake news: 5G zabija… na razie ptaki, ale zabija
Setki martwych ptaków na wycieczkowcu oraz w parku w niderlandzkiej Hadze zostały zabite przez
śmiercionośną technologię 5G. Filmik przedstawiający setki martwych ptaków na pokładzie statku
zawiera również następujący przekaz “Efekt 5G! Dzisiaj ptaki, jutro pszczoły, pojutrze my! Musimy
powstrzymać Wandę Buk, Morawieckiego i innych". Uzyskał on ponad 30 tys. wyświetleń i ponad 1
tys. udostępnień.
AFP Sprawdzam przyjrzało się sprawie i co się okazało? Wycieczkowiec nie korzysta z sieci 5G, ani
nawet 4G tylko z Internetu satelitarnego. Śmierć ptaków została prawdopodobnie spowodowana przez
włączone w nocy światła statku, które zdezorientowały nadlatujące ptaki.
Kolejne nagranie mające stanowić dowód na poparcie tej teorii jest z Niderlandów, a ﬁlm pokazuje
martwe ptaki, których ciała zbiera pracownik służb sanitarnych. W lewym górnym rogu widać trupią

czaszkę a samo nagranie kończy się stwierdzeniem: “śmierć ptaków związana jest z prowadzonymi w
sąsiedztwie parku testami nowej sieci 5G”. Faktycznie w Hadze zmarła duża liczba ptaków na skutek
krwawienia wewnętrznego doznanego w wyniku pęknięcia wątroby, co wykazała ich sekcja zwłok. Nie
miało to jednak żadnego związku z testami technologii 5G, których w tamtym czasie w Hadze nie
przeprowadzano.
#12 Fake news: 5G zwiększy natężenie pola elektromagnetycznego w miastach
Stacja bazowa co 50 metrów, a 5G zdecydowanie zwiększy natężenie pola elektromagnetycznego w
miastach - to jeden z najczęściej powtarzanych argumentów przeciwników technologii 5G.
Owszem, stacji bazowych będzie więcej, ale natężenie pola elektromagnetycznego się zmniejszy. Jak
to? 5G będzie wykorzystywać fale radiowe m.in. w paśmie 26 GHz, które obecnie mają inne
zastosowanie. Problemem jest jednak fakt, że są one tłumione przez różnego rodzaju przeszkody, co
powoduje, że anteny muszą być rozmieszczone od 50 metrów do 500 metrów w przestrzeniach
otwartych, a w obszarach zabudowanych nie przekraczają 200 metrów. Stacje bazowe będą miały
jednak o wiele mniejszą moc nadawania chociażby ze względu na fakt, że ich zbyt duża moc
powodowała wzajemne ich zakłócanie i niemożność skutecznego działania - wyjaśnia Demagog.
#11 Fake news: Kakadu członkiem ruchu 5G
Australijskie ptaki Kakadu stały się członkami ruchu 5G? Do tego agresywnie atakującymi instalację
telekomunikacyjną!
Na YouTube pojawiło się wideo, na którym widać ptaki atakujące wieżę 5G w Melbourne w Australii.
FakeNews.pl prześwietlił sprawę i okazało się, że wieża nie ma nic wspólnego z 5G, a Kakadu są znane
z zamiłowania do zabawy i niszczenia wystających elementów budynków…. psotniki.
#10 Fake news: 15 lat więzienia za budowę nadajników w Izraelu
Technologia 5G zakazana w Izraelu? 15 lat więzienia za wybudowanie masztu? Takie szokujące
informacje przekazał kontrowersyjny podróżnik Wojciech Cejrowski w rozmowie z Wnet.fm w 2019
roku.
Informacja nie ma nic wspólnego z prawdą. Izrael już w 2019 roku ogłosił przetarg na częstotliwości
sieci 5G, a jego zwycięzcy mogą liczyć na państwowe granty. Kierując się tym co powiedział Pan
Cejrowski, władze Izraela miałyby dawać pieniądze, a potem wsadzać ludzi za kratki. Wciąż jednak
środowiska przeciwne 5G powołują się na przykład Izraela jako państwa, które miałoby zabronić
wprowadzenia nowej technologii.
Najsłynniejszy, bosy podróżnik przyznał, że popełnił błąd jednak mleko już się rozlało… po sieci.
#9 Fake news: W Szwajcarii wstrzymano budowę sieci 5G
Wiadomość o wstrzymaniu budowy sieci 5G w Szwajcarii zelektryzowała jej przeciwników. Szwajcarzy
mieli wprowadzić nieograniczone czasowo moratorium i wstrzymać dalszą rozbudowę sieci nowej
generacji.
Wynikało to z faktu, że szwajcarska agencja ochrona środowiska (BAFU) nie miała przygotowanych
kryteriów oceny bezpieczeństwa wpływu działania sieci 5G na zdrowie mieszkańców i do czasu ich
przeprowadzenia budowa miała zostać wstrzymana. Źródłem nieprawdziwej informacji byli
dziennikarze Financial Times, którzy niewłaściwe zinterpretowali dezycję BAFU. W specjalnym liście
przygotowanym przez BAFU, szwajcarski organ tłumaczy, że list był jedynie zaleceniem, a nie decyzją

administracyjną i zaleca kontynuowanie rozbudowy infrastruktury sieci. Prawdą jest, że niektóre
kantony wstrzymały wdrażanie sieci 5G, ale nie wpływa to na ogólny rozwój sieci w Szwajcarii.
#8 Fake news: 5G przyniesie masowe zachorowania na raka mózgu
5G przyniesie masowe zachorowania na raka mózgów i szyi, to jeden ze standardowych straszaków
przeciwników wdrożenia technologii 5G. Czy faktycznie może się tak stać? Po pierwsze, nie o samo 5G
chodzi, ale o promieniowanie elektromagnetyczne. Promieniowe elektromagnetyczne zostało
zaliczone przez Międzynarodową Agencja Badań nad Rakiem (IARC) do grupy 2B czynników
karcerogennych, co oznacza, że uznano istnienie pewnych przesłanek, że PEM może być czynnikiem
rakotwórczym, ale bardzo daleko do sformułowania jednoznacznych wniosków. Do grupy 2B zaliczono
też aloes czy talk dla dzieci. Do niedawna w tej samej grupie znajdowała się kawa. Czerwone mięso
jest nawet bardziej rakotwórcze i zalicza się do grupy 2A, podobnie jak picie napojów o temperaturze
powyżej 65 stopni C.
Inne badania naukowe dot. szkodliwości PEM zostały przeprowadzone przez Instytut Bernardino
Ramazzinego na szczurach. Kilkaset tych zwierząt było wystawionych na pole elektromagnetyczne o
częstotliwościach porównywalnych do tych wytwarzanych przez stacje bazowe, o natężeniu
mieszczącym się w normach lub nawet je przekraczających. Było to największe długoterminowe
badania wpływu promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej, przeprowadzone na
zwierzętach. Negatywne efekty zostały zaobserwowane u bardzo małej ilości zwierząt, co naukowcy
uznali za przypadkowość zachorowań. Ich zdaniem większe natężenie nie wiązało się w żaden sposób
z nasileniem skutków - informuje Demagog, który zweryﬁkował te informacje.
Jedynym potwierdzonym efektem oddziaływania PEM na człowieka jest tzw. efekt termiczny, która
polega na nagrzewaniu się skóry i warstw powierzchniowych ciała. Ma on miejsce np. podczas
rozmowy telefonicznej, gdy trzymamy telefon bliska ucha. Organizm ludzki, podobnie jak przy wysiłku
ﬁzycznym, reaguje na jej podniesienie poprzez zwiększenie przepływu krwi.
#7 Fake news: Napisy COV-19 na masztach telekomunikacyjnych
Pandemia koronawirusa i sieć 5G to jedne z najpopularniejszych tematów wśród zwolenników teorii
spiskowych. Tym razem z “szokującą informacją” przychodzi proﬁl na YouTube “Elektromagnetyczny
Świat Nowotworów”. Opublikowano na nim ﬁlm, który ma rzekomo pokazywać, że na masztach sieci
5G pojawił się napis COV-19…
No więc wszystko już wiadomo... Odkryto potężny spisek branży telekomunikacyjnej i
farmaceutycznej? … Jednak nie do końca. Okazuje się, że pokazany na ﬁlmie element z napisami
COV-19 pochodzi ze starego odbiornika TV i nie jest związany z siecią 5G, ponadto napis COV-19 nie
jest autentyczny - informuje Demagog. No cóż… może wielbiciele teorii spiskowych będą następnym
razem mieli więcej szczęścia.
#6 Fake news: ZAKAZ WSTĘPU DO LASU Rozszyfrowany
“ZAKAZ WSTĘPU DO LASU Rozszyfrowany! To dopiero prawdziwa Polska petarda! Zakaz wchodzenia
do lasów. Nadajnik sieci komórkowej 5G udaje drzewo. Na Roztoczu stanęła pierwsza taka antena w
Polsce. Pamiętaj - Czuwaj” - tak, tak, teoria o tym, że wszelkie zakazy, ba, nawet pandemia to tak
naprawdę zasłona dymna do zorganizowanej akcji montowania nadajników do budowy sieci nowej
generacji była już wcześniej omawiana chociażby w przypadkach fake newsów #80 #38 #7 z naszego
„Krótkiego przewodnika po fake newsach o koronawirusie”
Post z tą rewolucyjną wiadomością przekazano jednak 666 razy, z krótkiego dochodzenia
przeprowadzonego przez #FakeHuntera okazało się, że antenę tę zamontowano w grudniu 2019 roku

- czyli na długo przed wprowadzeniem ograniczeń korzystania z lasów w związku z pandemią.
#5 Fake news: Cezary Żak ostrzega przed 5G
Cezary Żak przeciwko 5G? Czyżby przeciwnicy wprowadzenia sieci najnowszej generacji zyskali
potężnego sojusznika?
Przeciwników 5G musimy rozczarować, ponieważ opublikowany na Facebooku post z ze zdjęciem
popularnego aktora jest fałszywką. Sprawie przyjrzała się fack checkownia AFP Sprawdzam i niestety
mamy wyrok… Zdjęcie przedstawiające Cezarego Żaka trzymającego karteczkę z płaczącym
dzieckiem z powodu anteny 5G jest fotomontażem.
#4 Fake news: Włosi palą anteny 5G, oskarżając je o spowodowanie pandemii
Antena 5G winna pandemii? Na dowód przedstawiono wideo… No coś tam się pali, tylko że na pewno
nie jest to antena 5G.
Jak ustalił Demagog, widowiskowy pożar, który mogli obejrzeć widzowie to w rzeczywistości pożar
infrastruktury telekomunikacyjnej, jednak nie jest to maszt 5G - co więcej miasto, w którym doszło do
pożaru nie należy do miast objętych technologią nowej generacji.
Artykuł z wideo został przekazany za pośrednictwem kilku prawicowych fanpage’y, z których został
udostępniony ponad 2400 razy. Na ten moment, Facebook oznaczył już te informacje jako
nieprawdziwe.
#3 Fake news: Kraje bez sieci 5G są wolne od koronawirusa
Taka rewolucyjna wiadomość pojawiła się na konserwatywnym fanpage’u “prawy.pl” (posiadającym
prawie 32 tysiące obserwujących). Post, pomimo że oznaczony już został jako “fałszywa informacja”
wciąż jest dostępny i przekazano go dalej ponad 50 razy, zyskał też ponad 70 reakcji i 45 komentarzy.
Ta sama informacja pojawiła się również na fanpage’u “Narodowcy” (17 tysięcy obserwujących) gdzie
spotkała się z jeszcze większym zainteresowaniem - prawie 170 udostępnień, i prawie 80 reakcji.
Światowa Organizacja Zdrowia mówi jasno i wprost – nie jest możliwe, aby sieć 5G rozprzestrzeniała
wirusy. Złośliwy wirus nie przenosi się za pomocą fal radiowych.
#2 Fake news: W czasie kwarantanny uruchomiono 100 anten 5G w Trójmieście
Informację o rzekomym uruchomieniu “100 anten 5G w Trójmieście” opublikowała na Facebooku
strona “Stowarzyszenie Prawo do Życia Prawda” (obecnie na fanpage pojawiła się informacja, że
spotkali się z przejawami cenzury). Pomimo, że post został już oznaczony przez Facebooka jako
informacja nieprawdziwa (dzięki pracy Demagog.org.pl) i spotkał się z umiarkowanym odzewem (53
reakcje i 86 udostępnień) warto podać dalej - jest to informacja wprowadzająca w błąd. Dowodem na
rzekome działania ﬁrmy PLAY w tym zakresie miał być artykuł, który jednak opublikowany został w
grudniu 2019 roku.
#1 Fake news: Koronawirus to przykrywka do wprowadzenia sieci 5G
Nie, epidemia nie miała przykryć narastającego kryzysu zdrowia publicznego po uruchomieniu
komercyjnej sieci 5G w Chinach. Po pierwsze, nie stwierdzono żadnego kryzysu zdrowia publicznego
ze względu na technologię 5G. Po drugie, prowincja Wuhan nie jest liderem we wdrażaniu tej
technologii. W innych miejscach, gdzie sieć jest zdecydowanie bardziej zaawansowana, epidemia nie

występowała albo liczba przypadków była bardzo mała.

