Complottheorie opeens mainstream nieuws (video)
Zaterdag, 09 juni 2018 22:13

Het is iedere keer hetzelfde liedje: datgene waarover wij al jaren schrijven komt uiteindelijk
meestal in het mainstream nieuws terecht, waar men dan hoogst verbaasd reageert.
Zoals nu met het verhaal van Amerika die diplomaten terughaalt uit China vanwege
hersenbeschadiging na het horen van “vreemde geluiden”.

In mainstream-land is het nog steeds ondenkbaar dat mensen ernstige schade kunnen oplopen
door straling afkomstig van bijvoorbeeld wifi. Wifi is goed, wifi is vooruitgang en wifi is de
toekomst, maar wifi is ook microgolf straling.
Een microgolf is elektromagnetische straling; het zijn radiogolven in het hogere
frequentiegebied. De golflengte is groter dan die van infrarood.

Microgolven worden gebruikt voor communicatie, ook door satellieten omdat ze gemakkelijk
door de atmosfeer van de aarde bewegen:

-

televisie
gps
mobiele telefoons
radar, naast andere radiogolven.
wireless LAN zoals wifi en Bluetooth

In de mainstream media zien we nu het volgende soort berichten verschijnen:
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Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een aantal diplomaten uit
Guangzhou in China teruggehaald na klachten over een mysterieuze aandoening, die lijkt op
lichte hersenschade. De klachten lijken op die bij een eerder voorval met een mogelijke
geluidsaanval op de Amerikaanse ambassade in Cuba, liet een woordvoerder weten.

Volgens The New York Times zijn zeker twee Amerikanen geëvacueerd omdat zij ziek waren
geworden van het horen van vreemde geluiden in de Zuid-Chinese stad, maar het ministerie
wilde dit niet bevestigen.

De diplomaat die als eerste werd getroffen door de aandoening, zei last te hebben van
'onduidelijke, abnormale geluidsgolven en druk'. Hiervan maakten ook de Amerikaanse
diplomaten op Cuba melding. De Chinese regering zei vorige maand echter dat het niets
verdachts had geconstateerd bij het consulaat.

Eind vorig jaar gebeurden er vergelijkbare dingen in Cuba waar toen 24 Amerikaanse en 10
Canadese diplomaten werden teruggehaald. Men vond het toen heel merkwaardig dat geen
enkele toerist dit soort problemen ondervond.

Iemand die al jaren waarschuwt voor de gevaren van straling is de Britse gepensioneerde
wetenschapper Barrie Trower. Natuurlijk is hij als al die mensen die waarschuwen voor de
grote gevaren van straling
: een soort roepende in de woestijn, want officieel bestaat dat gevaar niet.

Precies vijf jaar geleden schreven wij aan de hand van de waarschuwingen van Barrie Trower
een artikel met de titel: De nieuwe Koude Oorlog is onzichtbaar.

In dat artikel wordt beschreven wat voor wapens worden gebruikt om de effecten te
veroorzaken zoals de diplomaten nu mee te maken hebben in China en Cuba. En als dat dit

2/5

Complottheorie opeens mainstream nieuws (video)
Zaterdag, 09 juni 2018 22:13

soort effecten op diplomaten heeft, bedenk dan dat de straling waarin wij ons dagelijks
bevinden een variatie is van die wapens.

Vanwege het grote belang, hier een deel van dat artikel:

Electronische wapens behoren tot de best bewaarde geheimen van de wereld. Overal worden
er onschuldige mensen mee aangevallen en gemanipuleerd, uitgeschakeld, gemarteld en zelfs
vermoord. De meesten hebben geen idee wat hen overkomt.
Iemand die eigenlijk alles weet over dit soort wapens is Dr. Barrie Trower, een gepensioneerde
wetenschapper die tientallen jaren gewerkt heeft voor de Britse overheid met microgolfstraling.
Hij heeft speciale expertise op het gebied van de invloed van deze straling op het functioneren
van onze hersenen.
Tijdens de Koude Oorlog al werd Amerikaans ambassadepersoneel in Moskou bestookt met
elektronische microgolfwapens door de Russen. Toen er een opvallend hoog aantal
kankergevallen voorkwam, werd het personeel gewisseld. Wederom, ook bij dit nieuwe
personeel, deed zich hetzelfde voor. Dit weerhield de Amerikanen er echter niet van om
nogmaals nieuwe menselijke proefkonijnen naar Rusland te sturen.
In het begin van de jaren tachtig vonden er overal in Europa massale demonstraties plaats
tegen de plannen om hier kruisraketten te plaatsen. Zo ook in Engeland, waar rondom de
Amerikaanse basis Greenham Common in het Engelse Berkshire, zich een vreedzaam vrouwen
protestkamp bevond met tienduizenden vrouwen. Ook deze geweldloze samenkomst werd
vanaf de Amerikaanse basis aangevallen met microgolfwapens, met als gevolg dat er onder de
deelnemers veel kankergevallen, gedragsstoornissen en zodanige depressie voorkwam dat ze
alleen nog maar zelfmoord wilden plegen.
Zo beschouwde de overheid het als een succes toen men een normaal gezond mens als
proefkonijn nam, deze bewerkte met microgolfwapens en vervolgens een onafhankelijke
psychiater liet constateren dat het individu leed aan schizofrenie, paranoïde was en volledig de
weg kwijt. Dat dit proefkonijn de rest van zijn natuurlijke leven in een gesticht moest
doorbrengen werd simpelweg beschouwd als een bijkomend neveneffect, de test was een
succes.
Niet alleen kunnen dit soort microgolfwapens gebruikt worden om mensen krankzinnig te
maken of kanker te geven, maar het is ook mogelijk om iemand stemmen in zijn hoofd te laten
horen. Stemmen die deze mensen dan ook daadwerkelijk horen, variërend van de stem van
een engel tot de stem van de duivel. Je merkt NIET dat je wordt bestraald.
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Een misschien nog ergere verschrikking voor zover mogelijk, is de biologische oorlogsvoering
met behulp van microgolfstraling. Bacteriën en virussen kunnen genetisch worden
gemanipuleerd. Zo is het mogelijk voor bacteriën om tientallen of zelfs honderden jaren ergens
slapend in de grond te liggen. Ze kunnen dan ineens weer tot leven komen door een bepaalde
frequentie microgolf die hen raakt. Virussen daarentegen zijn niet dood en niet levend. Wel
hebben ze een soort “gastheer” nodig om te kunnen bestaan en een bactierie is er zo een.
Het is daarom mogelijk virussen in bacteriën te stoppen die vervolgens in slaaptoestand gaan.
Door het genereren van een bepaalde frequentie kunnen ze weer tot leven worden gewekt en
daarmee de virussen eveneens geactiveerd. Je kunt bijvoorbeeld met vakantie gaan naar
Noorwegen of Denemarken en daar die slapende bacteriën uitstrooien. Er gebeurt verder niets
en je kunt besluiten om deze honderd jaar of een paar uur met rust te laten, voordat je ze met
een installatie als HAARP weer tot leven wekt door een signaal met een bepaalde frequentie
naar de ionosfeer te sturen die dan precies te laten landen op de plek waar de bacterie ligt. Je
kunt je duidezenden kilometers van de plaats verwijderd bevinden en deze stralen gericht laten
aankomen.
Zo vraagt ook menigeen zich af, hoe het toch kan dat de politie tegenwoordig zo gewelddadig
optreedt, of dat militairen die bij speciale eenheden hebben gewerkt ineens na thuiskomst
allemaal agressief zijn zodanig dat ze zelfs hun vrouwen slaan, soms tot de dood erop volgt.
Ook hier spelen frequenties weer een heel belangrijke rol.
In Engeland bijvoorbeeld gebruiken alle hulpdiensten het Tetra systeem voor communicatie.
Zo vertelt Barrie Trower dat er opvallend veel kanker voorkomt onder hen. Niet alleen dat, maar
ook hun gedrag wordt agressiever door de bijna permanente blootstelling aan bepaalde
frequenties door het gebruik van die communicatieapparatuur.
Hetzelfde gebeurt met de speciale troepen van het Amerikaanse leger die helmen dragen
waarbij hun hersenen voortdurend worden blootgesteld aan frequenties die agressiviteit
veroorzaken. Dit zijn bewezen feiten, geen aannames.
Dat is dan nog los van de frequenties die misschien met opzet richting politie en militair
personeel worden gestuurd om ze agressiever te maken. Dit laatste gebeurt dan waarschijnlijk
in het kader van het geheime Tetra Research Project waarbij naar hartenlust geëxperimenteerd
wordt met levende en onwetende proefkonijnen. Een project wat nog tot minimaal 2018 gaat
duren. Nogmaals, als je wordt bestraald dan heb je dat zelf niet in de gaten. Je gedrag
verandert en is onbegrijpelijk voor je omgeving en jezelf.

En waar je in de mainstream media alleen maar verhalen leest over “vreemde geluiden” en
“mysterie”, zo vind je zoals gewoonlijk in de alternatieve media de antwoorden. Antwoorden die
er al jaren staan voordat het zelfs in de mainstream media maar ter sprake komt.
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Hetzelfde geldt voor de grote gevaren van wifi. Al jaren waarschuwen wij hiervoor en pas als de
volgende generatie nauwelijks nog kinderen kan krijgen en het aantal kankergevallen door het
plafond schiet, pas dan zullen mensen zich die artikelen herinneren.

Dat is de wereld waarin wij leven en het is daarom ook van het grootste belang om gezond te
blijven. Dat je zelfs in de wereld van vandaag heel gezond en oud kunt worden, bewijst de
volgende video van een 112 jarige die eruit ziet als iemand van 80. Zijn geheim is simpel: hij
leeft gezond en begint de dag met Dr. Schulze Superfood.

Meer informatie over straling:

Stopumts
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