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Het is 2019, het jaar waarin de eerste 5G smartphones ter beschikking zullen komen, maar dat
is allesbehalve een heuglijke gebeurtenis,.
Talloze organisaties, inclusief wetenschappers, slaan alarm omdat dit misschien wel het
meest dodelijke experiment ooit wordt voor de mensheid.

Er is inmiddels een groep van 30.000 mensen die alarm slaat en een petitie hebben
ondertekend
om een
einde te maken aan het 5G experiment. Deze groep bestaat uit wetenschappers, artsen en
organisaties en zij waarschuwen dat 5G wel eens een ongekende ramp voor de mensheid zou
kunnen worden.

De groep doet een oproep aan alle grote organisaties zoals de VN, De
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de EU om met onmiddellijke ingang te stoppen met
het verder ontwikkelen van 5G.

Maar, de mainstream wetenschappers zijn heel enthousiast over 5G en beweren dat er geen
sluitend bewijs is dat straling van mobiele telefoons kanker kan veroorzaken. Ook de WHO
beweert dat er geen bewijs is van schadelijke effecten door mobiele telefoons, ondanks dat er
talloze (corrupte) onderzoeken zijn geweest.

Via een lezer ontvingen wij de volgende nieuwsbrief (dank!) afkomstig v an een website waarin
een realistischer beeld wordt geschetst.

Terwijl we met mooie commercials verleid moeten worden, is de werkelijkheid dat er nog steeds
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geen draagvlak van betekenis onder de bevolking voor Iot of 5G is (ken jij al wel iemand die niet
kan wachten tot hij zijn zelfrijdende auto kan gaan zitten of zijn koelkast aangeeft dat de melk
bijna op is, waarbij blijkt dat hij de update gemist heeft en zijn stofzuiger nu gehackt kan worden
door zijn boze ex)) helpt onze overheid onophoudelijk mee aan het grootste schandaal
allertijden; Het uitrollen van een nieuw onnodig, energieverslindend netwerk wat te zwak is om
door een boom of muur heen te kunnen, gepaard gaat met allerlei gezondheidseffecten, en
waarvoor, nadat we eerst afhankelijk zijn gemaakt, bomen moeten wijken en er héél veel extra
straling in onze leefomgeving komt.

Om de dode spreeuwen nog even niet te noemen...
Toch voor de kerst nog maar even een bericht met het echte verhaal...
Want... werkelijk alle gezond verstand zit aan onze kant, dus help je mee je omgeving en
gemeente bewust te maken?

Helaas toont deze studie (september 2018) aan dat 5G kan leiden tot permanente
gezondheidsschade ver onder de huidige blootstellingsnorm.
Het wordt stiekem doorgedrukt, niet omdat dat we dat willen of echt nodig hebben, maar omdat
er op een of andere manier een beeld in ons collectieve onderbewuste is (of wordt) gebracht
dat dát de toekomst is die we willen, met meer technieken en gemak (wie heeft StarWars
gefinancierd) en er geen alternatieven zijn voor een mooie toekomst.
Toch is er absoluut een alternatief. Voel maar in je welke beelden daar leven. Mijn hart verlang
nooit naar meer techniek, maar vooral naar meer rust, stilte, authentieke connectie en dichterbij
de natuur te zijn... en ik denk dat onze harten hetzelfde zijn... ;-) Ik werd door 1Vandaag gebeld
over de site www.wifivrij.nl . Zij zien, in tegenstelling tot Telecom en onze overheid, al wel dat
mensen op zoek zijn naar a way out. Ze hebben er genoeg van, gunnen hun kinderen iets
beters (natuurlijkers). Het draadloze sprookje loopt ondanks de grote promobudgetten op een
einde.. maar we moeten zelf helpen met de bewustwording... !

Tot zover deze nieuwsbrief en voor wie een Nederlandse petitie tegen 5G wil ondertekenen ka
n dat hier doen.

David Icke windt er ook geen doekjes om en noemt 5G een Armageddon voor zowel geest als
lichaam.
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Verder nog wat interessante informatie via de eerder genoemde lezer:

5G is een krachtige, niet-lichaamseigen straling en heeft grote gevolgen voor de gezondheid.
Het is mogelijk voor de Gemeente om te weigeren om 5G uit te rollen...

De economische belangen, de voortdurende jacht naar groei en verdere ontwikkeling van
technologie en de angst om niet ‘voorop te lopen’ bepaalt hoe de wetten en normen worden
ingevuld. Alsof de wereld alleen maar om geld, macht en prestige draait. Onze overheid zegt
dat we 5G nodig hebben voor onze toekomst... Serious?? Nodig voor de toekomst van de
mens?? Waar is ons gezond verstand en is gezondheid niet het allereerste waar we naar
kijken? Waarom wordt er niet eerst onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de
biologische effecten van 5G?

Belangrijk om je gemeente in de gaten te houden.....als je geen 5G wilt neem hierover contact
op met je gemeente want voor je het weet zit je in nog meer straling.

Meer informatie over straling:

StopUMTS
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