Wereldwijd waarschuwen wetenschappers, doktoren en organisaties voor de gevaren van 5G. Onderaan het bericht
is nog een overzicht van onderzoeken, informatie en feiten.
Hieronder de meest belangrijkste feiten:
- De European Parliamentary Research Service (EPRS), oftewel de onderzoekscommissie van het Europees
Parlement, het volgende aangeeft in haar briefing van maart 2020: Er bestaan serieuze gezondheids- maar ook
economische en technologische zorgen over de realisatie van 5G!!
https://www.europarl.europa.eu/…/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf

Dit onderbouwt de onderzoekscommissie met de volgende deelconclusies:
- Academische literatuur illustreert dat continue draadloze straling en in het bijzonder van 5G biologische effecten lijkt
te hebben als gevolg van de combinatie van millimeter golven, een hogere frequentie, en de kwantiteit van
transmitters en verbindingen.
- Diverse studies suggereren dat 5G de gezondheid van mensen, planten, dieren, insecten en microben zal
aantasten en, aangezien 5G een niet geteste technologie is, is dus een voorzichtige aanpak geboden.
- Het is verstandiger om te kiezen voor een veiliger techniek als glasvezel dat qua snelheid geen limiet kent.
- Het is momenteel onmogelijk 5G emissies accuraat te simuleren of te meten in de echte wereld.
- De Europese Commissie heeft nog helemaal geen onderzoek laten uitvoeren naar de potentiele
gezondheidsrisico’s van de 5G technologie.
Meer info:https://letstalkabouttech.nl/…/5g-nieuws-ten-tijde-van-de…/…
Verder onthult Barrie Tower, een Britse microwave-expert en gepensioneerd militair inlichtingenspecialist, zeer
schokkende informatie over frequentie, 5g en de schade aan mens, dier en natuur. Uit deze lezing blijkt weer dat 5g
niet nieuw is en de schadelijke gevolgen bekend zijn bij onder andere de WHO:
https://youtu.be/Ryf3F9WCAlU

In Rusland is 5G getest met verontrustende resultaten:
https://envirowatchrangitikei.wordpress.com/…/5g-was-test…/…
ONDERZOEKEN EN FEITEN GEVAREN 5G
In Zwitserland is 5G voor het eerst geïmplementeerd met massale gezondheidsproblemen bij de burgers als gevolg:
https://healthimpactnews.com/…/swiss-citizens-take-to-the-s…
Wereldwijd wetenschappers, organisaties en artsen een ‘emergency appeal’ hebben overhandigd aan de VN, WHO
en alle overheden: https://www.5gspaceappeal.org. In het appeal wordt het volgende beschreven: “The effects of
levels of radio frequency radiation already existing now on the health of the population and the environment, as
reflected in quality of life; high rates of cancer, neurological disease, heart disease and diabetes, even in children;
plummeting populations of birds, bees and butterflies; and unhealthy forests, can be seen and felt everywhere.”
In verschillende landen komt er weerstand en waarschuwen artsen voor de gevaren:
https://ehtrust.org/international-actions-to-halt-and-dela…/.
In Duitsland protesteren artsen massaal tegen de komst van 5G
(https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.demo-am-staat…) en een Brabantse huisarts onderbouwt haar zorgen
over 5G in dit artikel: https://www.bndestem.nl/…/bredase-huisarts-eenzaam-in-stri…/.

De overheid en de media stellen dat straling niet schadelijk is, omdat ICNIRP hiervoor richtlijnen heeft opgesteld.
Echter zijn deze richtlijnen uitsluitend geldig voor thermische effecten. In een aflevering van Zembla over straling
wordt bekend gemaakt dat de stralingslimieten zijn vastgesteld aan de hand van een onderzoek dat is gebaseerd op
het testen van het effect op zout en water. Er zijn geen onderzoeken gedaan naar de lange termijn en de biologische
effecten van straling op het menselijk lichaam. https://www.youtube.com/watch?v=a9B08MkaKHo.
In Brussel wordt 5G een halt toegeroepen: https://www.brusselstimes.com/…/radiation-concerns-halt-br…/
Zelfs de organisatie ARTAC, Association for Research and Treatment of Cancer, zegt in een officiële declaratie dat
ze een epidemie aan ziekten verwachten, veroorzaakt door EMF straling. Ook waarschuwen zij voor de enorme
kosten die in de gezondheidszorg gemaakt gaan worden: http://www.ehs-mcs.org/en/. Amerikaanse onderzoek
bevestigd de link tussen straling en kanker https://medicine.yale.edu/news-article/22332/…
Een VN-medewerker Claire Edwards spreekt met de komst van 5G over een ‘War on Humanity’ en ze geeft de
volgende lezing: https://www.youtube.com/watch?v=rz-yvoSXHZc en
https://www.google.nl/…/video-5g-is-war-on-huma…/5668695/amp

Het feit dat velen insecten al sterven bij een nieuwe 5G-mast:
https://www.dailystar.co.uk/…/hundreds-bees-drop-dead-5g-18… en
https://www.hln.be/…/honingbijen-verdwijnen-door-zendmaste…/
De overheid en de media stellen dat straling niet schadelijk is, omdat ICNIRP hiervoor richtlijnen heeft opgesteld.
Echter zijn deze richtlijnen uitsluitend geldig voor thermische effecten. In een aflevering van Zembla over straling
wordt bekend gemaakt dat de stralingslimieten zijn vastgesteld aan de hand van een onderzoek dat is gebaseerd op
het testen van het effect op zout en water. Er zijn geen onderzoeken gedaan naar de lange termijn en de biologische
effecten van straling op het menselijk lichaam. https://www.youtube.com/watch?v=a9B08MkaKHo.
Veel wetenschappers spreken daarom bij de implementatie van 5G ook wel over een ‘biologisch experiment’, zoals
Dr. Martin Pall: https://researchgate.net/profile/martinPall en https://www.youtube.com/watch?v=Mv56MKNcvJ0
Dr Sharon Goldberg over gezondheidseffecten van 5G:
https://citizensfor5gawareness.org/…/10/11/dr-sharon-goldb…/
Een zeer belangrijke film over 5G. Barrie Tower vertelt dat 5G zeer gevaarlijk is: https://www.youtube.com/watch…
Voormalig Vodafone baas onthult gebruik van 5G tijdens coronacrisis:
https://www.bitchute.com/video/nrYtxXqypDAR/…
Voormalig directeur van Microsoft onderbouwt dat 5G niet veilig is: https://www.youtube.com/watch…
De waarheid van 5G technologie onthuld door Senator Patrick Colbeck van Michigan:
https://www.youtube.com/watch?v=j-UEuOYOED4
Telecomwerkers vernietigen zendmasten: https://www.youtube.com/watch…
5G is schadelijk voor insecten: https://www.androidpit.com/5g-overheats-insect-antennas…
5G wordt beschreven als “Be Bigger Than Chernobyl Disaster" door David Icke: https://www.youtube.com/watch…
Meerdere landen stoppen met de uitrol van 5G, zoald in Slovenië
https://ehtrust.org/slovenia-halts-5g-to-investigate-healt…/ en Papua Nieuw-Guinea:
https://www.5gcrisis.com/…/breaking-news-papua-new-guinea-h…
Engeland wint rechtszaak tegen 5G: https://www.takebackyourpower.net/britains-first-5g-court-…/
Dode dieren worden aangetroffen in gebieden waar wordt getest met 5G: Vleermuizen in Israël
https://www.breakingisraelnews.com/…/swarms-of-bats-myster…/
Vogels in Engeland: https://www.mirror.co.uk/…/mystery-up-300-dead-birds-210736… en dode eenden:
https://m.youtube.com/watch…
https://blogs.scientificamerican.com/…/we-have-no-reason-t…/

University of Melbourne: https://www.youtube.com/watch?v=BwyDCHf5iCY
Wereldwijd verzet: https://stop5ginternational.org/
https://www.rodi.nl/…/-5g-verstoort-processen-in-het-lichaam
https://medicine.yale.edu/news-article/22332/…
Corruptie tussen telecombedrijven en de overheid https://www.youtube.com/watch…
De overheid heeft economisch belang bij 5G omdat zij de frequenties veilt en dus belanghebbend is.
De Nederlandse wetenschapper Hugo Schooneveld vertelt dat de limieten die ervoor moeten zorgen dat gebaseerd
zijn op het testen van verandering van temperatuur op de huid. Geen enkele test is gedaan op het gebied van
biologische effecten https://www.youtube.com/watch…
https://www.dlmplus.nl/…/miljardenclaim-voor-telecom-bedri…/
Wel zijn er 270 wetenschappers welke aan de alarmbel trekken. Dat doen zij niet als ze niet heel zéker zijn. Hier zijn
er vijf:
Dr. Marin Pall https://www.youtube.com/watch?v=Mv56MKNcvJ0
Dr. Shanon goldberg https://www.youtube.com/watch?v=1Qt5B39LB7c
Dr. Devra Davis https://www.youtube.com/watch?v=l43_b8oEmzM
Dr. Isabel Wilke https://www.youtube.com/watch?v=Em9CswQl-KI
Dr. Olle Johansson https://www.youtube.com/watch?v=hh_dOKKyU0M
en zo nog 265 wetenschappers https://static1.squarespace.com/…/Internationale_oproep_om_…
Wereldwijde normen zorgen voor schadelijke effecten in o.a. Amerika
https://www.youtube.com/watch?v=X_nkmSsVaR0&feature=youtu.be
https://www.takebackyourpower.net/senate-hearing-wireless-…/
Frank Clegg, Voormalige directeur Microsoft waarschuwt over de gevaren van 5G: https://www.youtube.com/watch…
Er zijn organisaties die nog meer kennis over 5G beschikken, zoals Eerlijk over Straling en SOSstraling, 5GNee en
Stralingsbewust.info en Stop5GNL.

