Laatste kans om 5G nog te stoppen?
Vrijdag, 24 mei 2019 22:27

De Nederlandse bewindslieden hebben de conclusies van een internationale groep artsen en
wetenschappers over de gevaren van 5G volledig naast zich neergelegd.
Uit de resultaten van een nieuw onderzoek blijkt een alarmerende toename van kanker onder
dieren bij blootstelling aan straling ver onder de "veilige" stralingslimieten.
Met mooie wollige woorden hebben Mona Keijzer en Bruno Bruins ons land veroordeelt tot
5G
. Bewust hebben zij
alle signalen die op rood staan genegeerd, want het is belangrijker dat Nederland haar leidende
positie op digitaal gebied in Europa blijft behouden. Iets zo stompzinnigs als gezondheid van de
bevolking mag daarbij geen enkele belemmering zijn.
Wellicht zullen die twee ooit nog voor een internationaal tribunaal verschijnen vanwege
genocide op de eigen bevolking. Ze kunnen zich niet beroepen op: “Ich habe es nicht gewusst”,
want aan alle kanten is hen informatie aangereikt die ze naast zich hebben neergelegd.
De groep artsen en wetenschappers, verenigd in 5G Appeal, waarover we eerder schreven ,
gaan een
hernieuwde poging
wagen om de uitrol van 5G alsnog te stoppen.
De 230 wetenschappers van over de hele wereld zeggen dat de elektromagnetische velden
(EMV) die door 5G-netwerken worden opgewekt kunnen leiden tot een hoger risico op kanker,
aantasting van de vruchtbaarheid en het ontstaan van neurologische aandoeningen, zoals leeren geheugenstoornissen en zelfs de ziekte van Alzheimer.
De groep – genaamd de 5G Appeal – vraagt de Europese Unie om de ontwikkeling van het
nieuwe netwerk een halt toe te roepen totdat onafhankelijke studies, niet gefinancierd door de
mobiele-telefoonindustrie, hebben kunnen vaststellen wat de invloed van de technologie op de
menselijke gezondheid is, vooral bij baby’s en kleine kinderen. De groep had al eerder een
oproep gedaan aan de Verenigde Naties en aan regeringen, om de
Wereldgezondheidsorganisatie WHO aan te sporen ‘zich sterk in te spannen om de invoering
van meer beschermende EMV-richtlijnen te bevorderen’.
Keijzer en Bruins hebben hebben maling aan onderzoeken die zijn uitgevoerd met betrekking
tot dieren, want volgens hun is een rat een rat en geen mens en daarom kun je onderzoeken
met betrekking tot ratten niet vergelijken met mensen.
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Het zijn natuurlijk niet alleen ratten, maar alle soorten planten en dieren.
En de hernieuwde campagne van 5G Appeal is dan ook gebaseerd op een nieuw onderzoek ,
uitgevoerd door het
National Toxicology Program
(NTP) uit Amerika:
Onderzoekers van NTP ontdekten een ‘statistisch significante’ toename van hersen- en
hartkanker bij dieren die hadden blootgestaan aan elektromagnetische straling op een niveau
dat ver onder de huidige veiligheidsgrens valt. Tevens stelden zij vast dat elektromagnetische
straling het dieren- en plantenleven aantast.
Zes jaar geleden schreven wij het volgende:
Het blijkt dat het aantal gevallen van kanker bij zowel honden als katten schrikbarend is
gestegen.De stijging is zelfs zodanig dat het aantal kankergevallen in de periode 2007 en 2012
is verdubbeld. Op jaarbases overlijden er intussen nu zo’n 180.000 huisdieren aan deze
vreselijke ziekte.
Die stijging hield gelijke tred met de exploderende wifi netwerken in die periode en niemand
vindt het vreemd dat het aantal kankergevallen onder huisdieren in die periode verdubbelt.
Dit allemaal nog voordat er 5G is, waarvan de effecten vele malen sterker zullen zijn vanweg
e de hogere frequenties.
De door 1G, 2G, 3G en 4G gebruikte frequenties liggen in het gebied tussen 1 en 5 gigahertz.
De nieuwe 5G echter gebruikt het frequentiegebied tussen de 24 en 90 gigahertz. Hoe hoger de
frequentie des te schadelijker zijn de gevolgen voor levende organismen.
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