Ook in Noorwegen barst 5G los en vallen honden dood neer (video)
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Nooit wordt er een officieel verband gelegd tussen het vreemde gedrag en/of sterfte van
dieren en het testen of de implementatie van 5G.
Terwijl Oslo trots rond azuint dat in die stad de eerste 5G bioscoop ter wereld operationeel is,
zitten hondeneigenaren met de handen in het haar.
Noorwegen is de laatste week in de greep van een mysterieuze ziekte onder honden , waarvan
er inmiddels tientallen zijn overleden.
De voorvallen doen zich voor door geheel Noorwegen, maar er worden voornamelijk grote
steden genoemd, zoals Oslo en Trondheim, waar dit zich voor doet.
Volgens de Noorse autoriteiten zijn er inmiddels al zo’n 40 honden ziek geworden met
klachten zoals overgeven en diarree. Een fiks aantal overlijdt vervolgens.
Er zijn inmiddels 13 steden in Noorwegen waar de mysterieuze hondenziekte zich heeft voor
gedaan. Er is ondertussen onderzoek gedaan en men verdenkt twee bacteriën, maar er is geen
enkel bewijs op dit moment dat het bacteriën zijn die dit veroorzaken.
Tot nu toe zijn er 25 honden overleden als gevolg van de vreemde ziekte . Bijzonder is dat
een hond uit Zweden die met zijn baas een bezoek had gebracht aan de Noorse stad
Trondheim om daar deel te nemen aan een show, ook ziek is geworden.
Autopsie heeft tot nu toe bij drie honden een bloederige darm aangetoond en heeft andere
oorzaken zoals salmonella of ratvergif kunnen uitsluiten.
De autoriteiten in Noorwegen zeggen dat ze niet weten of ze hier te maken hebben met een
besmettelijke ziekte of een toevallige samenloop van omstandigheden. Het beste advies dat ze
kunnen geven is om honden aan de lijn te houden en ze niet in aanraking te laten komen met
andere honden.
Ook wij weten uiteraard niet wat de oorzaak is van deze vreemde ziekte, maar wat we wel
weten is dat op diverse plaatsen waar het woord 5G opduikt er ook problemen met dieren zijn.
Opvallend is in de berichtgeving dat twee steden worden genoemd waar zich deze
hondenziekte voor doet en dat beide steden een belangrijke rol vervullen bij het testen en
uitrollen van 5G.
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Zo is het in de stad Oslo als onderdeel van een test al op verschillende plaatsen actief,
waaronder in het Odeon, de eerste operationele 5G bioscoop ter wereld zoals zij claimen.
De andere stad die in de berichten wordt genoemd, Trondheim, schept op dat zij de eerste
grote stad
in Noorwegen zijn
met operationeel 5G en er deze zomer volop mee is begonnen.
En nee, dat is geen bewijs dat 5G de oorzaak is van de mysterieuze hondenziekte, maar het is
wel iets dat onderzocht zou moeten worden en wat wederom niet gebeurt, omdat overheden 5G
volkomen veilig verklaren.
Natuurlijk is er bij diezelfde overheden niemand die een aantal vreemde voorvallen met dieren,
waarbij in alle gevallen 5G om de hoek komt kijken, met elkaar gaat verbinden.
Omdat de overheid niets doet, hierna nogmaals een deel uit een eerder artikel over de
verbanden tussen 5G en dieren.
Ondanks dat er in Den Haag werd getest met 5G werd dit uiteraard niet in verband gebracht
met de vele dode spreeuwen die dood neer vielen en wanneer dit wel gebeurde dan werd dit
onmiddellijk als complottheorie bestempeld.
Dit ondanks dat Den Haag de eerste stad in ons land wordt, waar 5G beschikbaar komt.
In het begin van dit jaar verscheen het volgende bericht:
Eind januari maakte Apeldoorn bekend dat zij in 2021 als eerste gemeente een werkend
5G-netwerk wil hebben. Meteen kwam de gemeente Den Haag er overheen: de Hofstad wil al in
2020 over op 5G.
Zowel Apeldoorn als Den Haag strijden “om de eer” om als eerste Nederlandse stad een
werkend 5G netwerk te hebben. En in dat kader zouden er in Den Haag geen 5G tests worden
uitgevoerd? Dat zou allemaal een complottheorie zijn, zoals het propagandakanon AD
beweert?
Sites als 'Stralingsleed.nl' en 'Niburu' waarop je ook UFO's kan melden, leggen ongegeneerd
het verband tussen de met mysterie omgeven massasterfte van de spreeuwen en een 'lage,
niet zichtbare zendmast' op het dak van het gebouw waarin de belwinkel op de begane grond
zit.
Op de website van de gemeente Den Haag staat het volgende:
Op verschillende locaties in Den Haag worden proefopstellingen en pilots uitgevoerd om de
komst van het 5G-netwerk voor te bereiden.
Eén van die testlocaties is de Waldorpstraat, die vlakbij het park ligt waar de spreeuwen dood
neervielen.
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