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Er wordt door de mainstream wereld reikhalzend uitgekeken naar de komst van 5G .
Een nieuws soort straling die ook wel genocide wordt genoemd, maar vergeet niet dat er met
4G al dodelijke slachtoffers vallen.

Met het huidige 4G valt nog te leven, dat wil zeggen, de meerderheid van de bevolking heeft
geen onmiddellijke klachten, dus bestaat er "geen gevaar".
Dat gevaar bestaat nu met 4G al wel degelijk en bij mensen die daar gevoelig voor zijn uit zich
dat in de vorm van een vreselijke ziekte.
Elektrohypersensitiviteit (EHS) of stralingsgevoeligheid is het verschijnsel dat mensen last
hebben van sommigeelektromagnetische velden van apparaten waarbij zij
gezondheidsproblemen vertonen die kenmerkend zijn voor elektro-overgevoeligheid. In het
algemeen geldt stralingsbelasting weg, klachten weg (al kan dit enige tijd duren).
Eén van die mensen die aan bovenstaande leed is een dame met de naam Maria (Sargent)
August. We schrijven leed als in verleden tijd, want nu lijdt ze niet meer, omdat ze dood is.
Ze is dood omdat ze op 12 maart 2019 zelfmoord heeft gepleegd omdat ze haar leven niet
langer aan kon vanwege de EHS en ook om de mensen die nog wel leven een boodschap
vanuit het graf te geven. Een boodschap, of beter gezegd een waarschuwing.
Het volgende is de boodschap van Maria (dank Maria en rust zacht):
Ik koos ervoor om op 12 maart mijn wandeling op aarde te beëindigen en om mijzelf te
verenigen met de moeder van alle dingen.
Ik wilde mijzelf bevrijden van de dwangbuis van elektriserende pijn en neurologische
verzwakking vanwege EHS en het Epstein-Barr virus ( EBV).
Door deze epidemieën van de tegenwoordige tijd voelde ik mij nederig en het verbond mij met
het grote lijden van anderen. Maar, tegelijkertijd werd ik er ook door verpletterd en onmenselijk
gemaakt.
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De niet aflatende spanning van vreemde symptomen en verlammende pijn verhinderde het
leven wat ik wilde van “embodied prayer” en actieve liefdadigheid. Ik voelde mij afgesloten van
mijn werkelijke aard en onmachtig om anderen te dienen.
Ik besloot dat het voor het groter goed zou zijn als ik mijn leven zou geven met de aspiratie om
zo bewustzijn te creëren en anderen te helpen. Zoals Thomas Merton zei: “Er bestaat geen
grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vriend”.
Als iemand zou vragen dan kan je zeggen dat ik mijn eigen leven heb beëindigd. Maar het is
juister om te zeggen dat ik ben gestorven aan de gevolgen van vergiftiging door
Elektromagnetische straling (EMF). Ik schaam mij niet voor wat ik heb gedaan. Dat besluit heb
ik genomen gebaseerd op mijn eigen lijden en de wens om te voorkomen dat meer mensen
ziek zullen worden.
Ik ben niet de eerste persoon met EHS die zelfmoord pleegt, maar misschien ben ik wel de
eerste om dit te publiceren. En dat is mijn hele bedoeling. Laat ik een postervoorbeeld zijn voor
deze plaag van de 21st eeuw.
Laat mij de katalysator zijn voor positieve veranderingen. Wat geeft een sterkere boodschap
dan de dood?
De boodschap is: zoek de waarheid en leer hoe je jezelf kunt beschermen. De boodschap is:
creëer woonmogelijkheden voor mensen die lijden aan EHS.
De door de mens veroorzaakte EHS zoals die nu op een astronomisch hoog niveau staat zijn
ongekend in de menselijke geschiedenis. En het is niet veilig. Menselijke cellen kunnen niet
functioneren met dit 24/7 stralingsbombardement.
Dit is waarom mensen ziek worden. Ik heb ervoor gekozen om te sterven zodat jullie zullen
weten hoe belangrijk het is om de blootstelling aan dit onzichtbare gif te verminderen. Ik koos
ervoor om te sterven zodat de wereld kan zien dat veilige havens voor EMF vluchtelingen zo
onvoorstelbaar nodig zijn.
EHS vertoont alle kenmerken van martelen: veroorzaak pijn bij iemand die niet uit te houden
is, haal deze uit de gemeenschap en zorg dat ze geen slaap krijgen. Ben jij bereid om dat risico
te nemen? Is dat een leven dat je wilt voor je kinderen? Het is vele malen beter om te
voorkomen dan te genezen.
En zij die net als ik een zware vorm van EHS krijgen ontdekken dat er voor hen nergens een
plaats is om te wonen, te ontgiften en te genezen. Laten we zorgen voor dit groeiende deel van
de bevolking. Nu is de tijd om veilige havens te ontwikkelen. Ieder mens verdient een veilige
plek die ze thuis kunnen noemen.
Ik wil geen begrafenis, herdenkingsdienst of een feest ter ere van het leven. Help in plaats
daarvan de levenden door mijn drie wensen in vervulling te laten. Dank en het moge jullie goed
gaan.
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Mijn eerste wens:
Neem eenvoudige stappen om je blootstelling aan EMF te verminderen en blijf gezond. Zorg
dat er woonruimte komt voor mensen die zijn geworden door EHS. Bronnen hiervoor zijn onder
andere het fantastische boek The Non-Tinfoil Guide to EMF’s en Safe Haventab op mijn
website.
Mijn tweede wens:
Reinig je lichaam van de gevolgen van straling, virussen, zware metalen en pesticiden die
onder andere EHS veroorzaken en andere chronische ziekten zoals lupus, Lyme. MS, RA
(Reumatoïde artritis) en kanker. Lees het prachtige boek Life Changing Foods door Anthony
William. Het is grappig en lekker!
Mijn derde wens:
Zorg heel erg goed voor elkaar. Neem iedere week wat tijd om met liefde voor een ziek,
gewond of aan huis gebonden medemens te zorgen. Laat hen weten dat ze niet worden
vergeten. Dit is het werkelijke doel van het mens zijn. Bronnen hiervoor zijn de volgende
boeken Everybody Always door Goff, Peace Pilgrim en de TLC Book tab op mijn website
Ik hoop dat mijn dood een nieuw tijdperk zal inluiden waarin EHS en EBV serieus zullen
worden genomen. Waarin er een correcte diagnose zal worden gesteld en de behandeling
onmiddellijk zal beginnen en waarin preventie de boventoon zal voeren. Laat dit het tijdperk
worden van ecodorpen gebaseerd op permacultuur, overvloedige wouden, een overvloed aan
onzelfzuchtigheid en veilige technologieën. Voor dat doel offer ik met liefde mijn leven. Laat het
zo zijn!
Breng een bezoek aan mijn blog voor meer informatie. Dit blog wordt bijgewerkt door mijn
vrienden. Kijk uit naar me in de zon, de maan en de sterren. Bid voor mij dat ik ben versmolten
met de lichtgevende moeder en dat ik alle wezens, in alle werelden op alle mogelijke manieren
kan helpen.
Laat de bodhichitta floreren.
Tot zover het bericht van Maria.
Hierna een interview met haar dat vorig jaar is opgenomen, waarin ze vertelt hoe het is om te
moeten leven met EHS.

Maak vandaag een begin met het vervullen van in ieder geval één wens van Maria en dat is
het ontgiften van je lichaam.
Een effectieve manier om op natuurlijke wijze te ontgiften is door wat wel het
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wondermineraal zeoliet wordt genoemd en wat al geruime tijd officieel een medisch hulpmiddel
is. Het wordt bijvoorbeeld in Duitsland gebruikt samen met chemotherapie om te ontgiften van
alle rommel de je binnenkrijgt via die behandeling.
Het wordt ook gebruikt bij radioactieve besmetting en dit eenvoudige middel kan er in ieder
geval voor zorgen dat het gevaar voor je lichaam wat minder wordt.
Een woord van waarschuwing voor het gebruik van zeoliet. Je kunt bijvoorbeeld ook zeoliet
kopen dat wordt gebruikt voor het schoonhouden van je aquarium, echter dit is niet de soort die
geschikt is voor menselijke consumptie. Een veilige versie voor de mens is die zeoliet die komt
als Europees gecertificeerd Medisch Hulpmiddel.&nbsp;
Daarom deze week tien procent korting bij Orjana op de aanschaf van
zeolietcapsules in de verpakking van 180 stuks.
Voer bij het afrekenen de code "maria" in en pak je voordeel. Actie is geldig tot en met
volgende week zondag 12 mei.
** Let op: kortingscodes die niet in het daarvoor bestemde kortingsbonnenveldje worden
ingevuld komen niet in aanmerking voor de korting.

Meer informatie over straling:

Stopumts
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