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Eén van de landen waar 5G al volop wordt gebruikt is Zwitserland en dit blijft niet zonder
gevolgen.
Er worden daar enorme protestacties gehouden en ook in ons land komen meldingen van de
eerste slachtoffers.

Langzaam maar zeker komen er steeds meer plaatsen in Europa waar of op grote schaal wordt
getest met 5G of waar het zelfs al volledig operationeel is.
Eén van die landen is Zwitserland en we schreven in juli al een uitgebreid artikel over de eerste
5G slachtoffers aldaar. Hierna een klein deel uit dat artikel:
In het centrum van de Zwitserse stad Genève zijn 5G antennes geïnstalleerd, net zoals die
binnenkort overal in Europa zullen verschijnen, wat zo links en rechts al zichtbaar is.
En zoals te verwachten was beginnen nu ook de eerste klachten te komen in de vorm van
slapeloosheid, oorsuizen (tinnitus) en hoofdpijn.
En het vreemde is dat zich dit niet bij één iemand voor doet, maar bij meerdere.
Eén van hen is de 29-jarige Johan Perruchoud, die al 11 jaar in hetzelfde appartement woont
zonder problemen, tot nu. Johan is iemand die absoluut niet tegen nieuwe technologie is en
heeft dan ook op zich geen enkel bezwaar tegen de komst van iets nieuws zoals 5G.
Hij is een jonge, gezonde actieve man die zijn brood verdient met videoproducties voor de
media en andere belangstellenden.
Voor hem en zijn buurman begon het allemaal afgelopen april.
“Ik heb nooit een probleem gehad met Wifi of iets dergelijks en ik heb ook nog nooit moeite
gehad om te kunnen slapen. Toen, opeens, had ik moeite met in slaap vallen. Er was iets in
huis dat niet goed voelde. Ik had het gevoel alsof ik was omringd door geesten”.
Toen hij rondkeek op sociale media ontdekte hij dat er vlakbij zijn appartement drie 5G
antennes waren geplaatst welke actief waren. Daarnaast zag hij dat er meerdere mensen
waren die opeens klachten hadden. Naast de eerder genoemde klachten werd ook
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vermoeidheid genoemd als iets waar veel mensen last van hadden.
“Voor de eerste keer in mijn leven kreeg ik tijdens het componeren van mijn muziek een
fluitende toon in mijn oren. Ik werd er ’s nachts wakker van. Dit alles is totaal ongewoon”.
Hij belde naar de telefoonmaatschappij Swisscom. Daar vroegen ze hem een
klachtenformulier in te vullen en tien minuten nadat hij deze had opgestuurd werd hij al gebeld
door een medewerker. Die ging onmiddellijk in de verdediging en legde uit dat er tests waren
uitgevoerd en dat alles prima in orde was en niets om je zorgen over te maken.
Ondertussen zijn we een aantal maanden verder en is 90 procent van de Zwitserse bevolking
nu blootgesteld aan 5G en zijn er ondertussen massale protesten geweest van de bevolking.
Zoals op 21 september toen duizenden mensen protesteerden voor de parlementsgebouwen
in Bern.
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