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Er begint zich langzaam maar zeker een duidelijk patroon af te tekenen voor wat betreft de
gevolgen van 5G.
Na vreemd gedrag van koeien in Groningen bij het testen van 5G, gebeurt nu hetzelfde in
Friesland.

Koeien zien er misschien niet uit als wandelende barometers, maar voor wat betreft 5G zijn ze
dat wel degelijk.
Zij merken wanneer er in hun omgeving wordt getest met de levensgevaarlijke 5G straling en
beginnen zich dan ook prompt vreemd te gedragen.
Via een trouwe lezer (dank!) kregen we een tip dat het dit keer &nbsp;raak is in de Friese
plaats Menaldum
waar de
afgelopen twee jaar evenzo vele keren de 500 koeien op een boerderij plotsklaps volledig in
paniek raakten en door de afrastering heen vlogen. Daarnaast bleek dat ze ook diverse keren
heel onrustig werden in de stal en kwam de boer via een lokaal installatiebedrijf erachter dat bij
een zendmast in de buurt 5G tests werden uitgevoerd.
Een vergelijkbaar verhaal komt van een boer uit Oudehorne waar naar verluidt eveneens tests
worden uitgevoerd met 5G. Iets dat we eerder tegen kwamen in Groningen bij het testen van
5G gebeurt hier ook, namelijk dat de koeien het liefst helemaal achter in de stal gaan staan of
liggen.
Eerder schreven we over 5G tests in Groningen begin 2017 het volgende :
Wel is duidelijk dat er in Nederland volop wordt gewerkt aan de ontwikkeling van dit 5G
netwerk en dat gebeurt dan in de provincie Groningen.

Nederland speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van toekomstige 5G netwerken. In
noord-oost Groningen is nu zelfs een kleinschalig 5G netwerk gebouwd waar testen gedaan
worden met deze toekomstige generatie mobiele netwerken op het platteland. Anderhalf jaar
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geleden is bekend geworden dat noord-oost Groningen de 'rurale proeftuin' voor 5G zou gaan
worden. Het gebied kenmerkt zich door weinig bebouwing en grote lappen landbouwgrond en is
daarmee een ideaal testgebied voor het testen van 5G netwerken op het platteland. In Finland
en Zuid Korea vinden testen plaats met 5G netwerken in stedelijke gebieden.

Ergens medio 2016 is men begonnen met testen in de plaats Loppersum.
Dan terug naar de bange koeien:
De eerste keer dat het gebeurde, was op een avond in oktober vorig jaar. De meeste koeien
waren al in de stal, maar ze hadden nog vrij toegang tot de wei. ,,In een keer renden ze
allemaal in paniek naar buiten, en ze durfden de hele nacht niet meer naar binnen”, aldus
Hilma.
De paniekaanvallen lijken vooral voor te komen bij boeren die wonen in Stitswerd,
hemelsbreed op 13 kilometer afstand van de 5G proeftuin.
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Een bezorgde lezer schrijft (dank!) het volgende:
In jullie artikel hebben jullie het over koeien die angstig in een hoek gaan staan. Dit heb ik
eerder gelezen bij een vriend op Facebook die het gedeeld had van weer een vriend. In de
Provincie Groningen ligt zoals jullie misschien weten het dorpje Loppersum, ook tevens
slachtoffer van aardbevingsschade, maar hier worden ook testen uitgevoerd met het nieuwe en
o zo geweldige 5G-Netwerk.
En nu schijnt het dus zo te zijn, dat op het moment dat dit getest word, de koeien angstig in
een hoek van de stal gaan staan. Of dit DE oorzaak is, of een mede-oorzaak zou ik niet weten,
maar toevallig is het natuurlijk wel. Iedereen weet dat dieren veel meer horen en voelen als een
mens, maar als een koe al zo reageert op 5G-straling, waar zijn we dan in hemelsnaam mee
bezig?
Alles om de mensheid maar te voorzien van snel-draadloos internet, en intussen maken wij
onszelf ermee kapot. Het is schrikbarend hoe onwijs veel WIFI spots er zijn. Loop bijvoorbeeld
eens met je mobiel scannend naar WIFI-netwerken in een winkelstraat, bijna elke winkel heeft
er 1. Het is toch de bedoeling dat mensen winkelen, en niet internetten in de winkels.
Maar dat allemaal terzijde. Als dit 5G-Netwerk daadwerkelijk een oorzaak of mede-oorzaak is
van koeien die angstig in een hoek gaan staan, dan zou dit hele netwerk er gewoon niet mogen
komen. Nadat wij hier in Groningen de aardbevingen al moeten doorstaan, worden we nog
even ge-micro-waved met zeer schadelijke straling voor internet. Het liefste zou je op een
onbewoond eiland gaan leven, zelfvoorzienend, en weg van al die dodelijke straling wat ons
door de strot gedrukt word, want reken maar dat dit 5G er gewoon gaat komen, schadelijk of
niet.
Zowel in Groningen als in Friesland gaan de koeien bang in een hoek van de stal staan of
liggen, wanneer er wordt getest met 5G.
Ook in Zwitserland had men vreemde ervaringen met koeien die zich heel bizar gedroegen en
waar een complete kudde koeien zichzelf in de afgrond stortte .
We hebben eind vorig jaar gezien hoe spreeuwen dood uit de lucht/boom vielen in Den Haag
toen daar werd getest met 5G en enkele dagen later vallen dezelfde soort vogels
dood neer in buurt van Breda
en beginnen ook daar koeien zich vreemd te gedragen. Of er in de buurt van Breda met 5G
werd getest op dat moment weten we niet.
De situatie begint nu dermate ernstig te worden dat de enige oplossing lijkt dat de bevolking er
zelf wat aan gaat doen.
Zoals we in bovenstaand stuk zagen komt een boer uit Friesland er via een lokaal
installatiebedrijf eigenlijk per toeval achter dat er in de buurt wordt getest met 5G.
Wat heel handig zou zijn is als iemand een meldpunt maakt voor plaatsen waarvan men weet
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dat er wordt getest met 5G en dan kijken of er ergens in die buurt gekke dingen gebeuren zoals
met vogels of koeien.
Nu kunnen we er misschien nog wat aan doen, maar als we straks omringd zijn door
duizenden zendmasten en levend worden geroosterd, dan is het te laat.
Alarm, verspreid het woord en maak een einde aan die onzinnige en levensgevaarlijke 5G
voordat het ons vernietigt.
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