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Brief 1 aan Laura Bromet, lid van de Tweede Kamer, voor Groen Links
Datum: 08-04-2019
Onderwerp: De uitrol van 5G
Geachte Mevrouw Bromet,
Er gaat een onderzoek komen naar de gevaren van straling, en hoewel men nu alleen
maar spreekt over 5G: ook 4G is van een veel te hoog kaliber qua straling en moet
eveneens aan een onderzoek worden onderworpen.
4G is niet of nauwelijks onderzocht, en de noodzakelijke factor tijd is door de druk van de
telecom industrie op de uitrol van 5G, totaal vergeten.
Indien er vragen gesteld gaan worden, of opmerkingen geplaatst gaan worden is het zaak
goed geïnformeerd te zijn, en alle misinformatie direct als zodanig te kenmerken.
Dat vraagt tijd,en er is nauwelijks tijd.
Daarom heb ik een en ander voor u op een rijtje gezet waarmee u in een dag tijd alles
weet wat nodig is, en waarover tot op de dag van vandaag geen kennis bestaat onder de
Nederlandse bevolking en regeringsleiders, zelfs nauwelijks onder hen die actief zijn in
groepen zoals Stralingsbewust: de meesten slapen. Zelfs Mona Keijzer. Ik heb ook haar
de nodige info gestuurd. Zij gaat over klimaat, en ja,klimaat is een factor in de uitrol van
5G, maar is ook medeveroorzaakt door straling van 4G. Daarover meer verderop.
Er dreigen gevaren die zo enorm ingrijpend zijn dat het woord waanzin vanwege de
absolute onwetendheid erover op zijn plaats is (Dr. Martin L. Pall:
https://www.youtube.com/watch?v=ML7wx_5n2z8 )
1. Wetenschappelijke bewijzen over de gevaren van straling: Die bewijzen bestaan al
vanaf de jaren zeventig, maar zijn stelselmatig bewust door de telecom industrie in twijfel
getrokken, in een kwalijk daglicht gesteld en van tafel geveegd met 10.000 bewijzen die
niet bleken te bestaan. Zo nam de industrie via marketing de algemene opinie in bezit.
Bron: Lezing 2, Einar Flydal, Oslo https://multerland.files.wordpress.com/2019/04/lecturesoslo_2014.pdf .
2. Zelfde lezing:
SAR in mobiele telefoon-verpakkingen bij aankoop: "You should be 186 cm and weigh 96
kg. • You should be an adult male. • You should have strong health. • The cell phone
should be kept at least 2,5 cm away from your head. • You should never talk for more than
six minutes, because it is measuring whether there could be one degree heat generated
within six minutes. • Your brain should consist of a homogenous mass. • And you should
not have wounds, because then cells are multiplying faster, so the risk is higher."
3. Bewijs Einar Flydal, dat cell phones kanker veroorzaken:
https://www.linkedin.com/pulse/ontwikkeling-van-hersenkanker-noorwegen-volgt-mobielgebruik-janssen/ met bronvermelding.
4. De frequentie van 4G is vergelijkbaar met die van zgn. microwave weapons, welke in de
Koude Oorlog de bedoeling hadden mensen er bewust mee te treffen, te beschadigen.
Men kreeg er kanker van. Bron: Dr. Barrie Trower, voormalig Royal Navy Microwave
Weapons Expert en voormalig door de koude oorlog gevangen spionagebriefer voor de
Britse inlichtingendiensten. De heer Trower is een conscionable klokkenluider die lezingen
over de hele wereld over de verborgen gevaren van microwave wapens en alledaagse

microgolftechnologieën zoals mobiele telefoons en Wi-Fi. De heer Trower heeft de Britse
politie-federatie ook herhaaldelijk bijgestaan bij hun inspanningen om politieagenten te
beschermen tegen Tetra / Air-Band radiocommunicatiesystemen die schadelijk zijn voor de
gezondheid. Interview: https://www.youtube.com/watch?v=z99_SzoXZdY
5. EU guidelines (EMF), en die van ICNIRP, ARPANSA, Canada Safety Code 6, en
FCC zijn frauduleus: Dr. Martin L. Pall (Washington State University) en wetenschapper
en stralingsdeskundige Arthur Firstenberg (Cornell University) https://antoinettejanssen.com/2019/03/31/5g-eu-richtlijnen-zijn-frauduleus/ (met
documentatie, bronvermelding, ook in de brief aan Frans Timmermans. In de brief aan
Timmermans is ook aandacht besteed aan de instituten die de guidelines bepalen voor
Europa, en de wereld: SCHEER, ICNIRP en ICNIRP-cartel. Ik ontdekte dat er nauwelijks
of geen kennis aanwezig is over straling door EMF bij deze instituten. PDFs aanwezig in
dat artikel en in de brief aan Timmermans. Toch bepalen zij de guidelines en niemand die
tot op heden deze instanties via onafhankelijk betaalde wetenschappers gecontroleerd
heeft. Ook de FCC in US heeft tot op heden geen dollar uitgegeven aan onafhankelijk
onderzoek: Senator Blumenthal in een hearing op 7 nmaart 2019. Ik refereer hier aan in
de brief aan Timmermans, met bronvermelding.
6. Ook focust men, zo blijkt uit publicaties, in de industrie en SCHEER, ICNIRP, FCC,
ARPANSA, Canada Safety Code 6, op thermale effecten, die er niet zijn, terwijl er gefocust
moet worden op de biologische effecten, en die zijn er op alle vlakken, alarmerend! Ik
verwijs hier weer naar het document van Dr. Martin L. Pall: EU guidelines are fraudulent.
7. 4G is al dodelijk, op de langere termijn: interview wetenschapper Arthur Firstenberg:
toegelicht met beelden: https://www.youtube.com/playlist?
list=PLvjgztX_Uo3b58EUNPy_lw4zDnvNSZWIA -uitleg over o.a. direct current en
alternating current, ionosfeer, magnetosfeer, natuurlijke electriciteit, man-made electricity,
natuurlijke elektromagnetische velden, onnatuurlijke elektromagnetische velden;
pandemieën: HongKong griep, Spaanse griep; neurasthenie; metabolisme, stofwisseling,
mitochondriën, electronen transport in de cellen, kanker, diabetes, hartziekten,
Waldsterben, bijensterfte, verdwijnen van vogels en insecten, amfibiën, 5G (deel 4) en
meer.
8. 5G gaat vanuit de ruimte de klimaatverandering nog sterker beïnvloeden, door
vervuiling van de ionosfeer, magnetosfeer, door een dramatische intense aantasting van
de natuurlijke elektromagnetische velden, de magnetosfeer (zie interview Firstenberg, deel
4), en de polen (poleshift neemt in rasse schreden toe, alarmerend).
GUARDS over 5G from space: http://www.stopglobalwifi.org/
9. Docu Sacha Stone over 5G: https://www.youtube.com/watch?v=ol3tAxnNccY
10. Alles op een rijtje over 5G, gedocumenteerd en met bronvermedling:
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/
11. Een groep van 240 wetenschappers heeft een 5G moratorium ondertekend en
ingediend bij EU, maar EU reageert niet.
https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
12. De chronische aandoeningen bij Nederlandse jongeren zijn allen vergelijkbaar met die
welke straling door 4G veroorzaakt: asthma, ADHD, hoofdpijn, maar er zijn ook steeds
meer jongeren die zelfmoord plegen. Dit is eveneens gerelateerd aan dat wat straling
veroorzaakt, wat het met je doet. Zie video 4 https://www.youtube.com/watch?

v=MRsy3DijQqc , ook komen in dat deel de miljoenen Wifi refugees "aan bod". Ook zijn
er meer en meer verwarde personen, en dit is wel degelijk te koppelen aan straling door
4G, omdat die strealing ook inwerkt op je zenuwstelsel, je hersenen, je hele funktioneren.
4G krijgt echter de tijd niet voor onderzoeken, men is al met 5G aan de slag, en de eerste
summit over 6G heeft al plaats gevonden in Finland, eind maart 2019.
13. Nieuwbrief over 5G, samengesteld door Claire Edwards, voormalig UN staff member
en wetenschapper Arthur Firstenberg:
1. https://multerland.files.wordpress.com/2019/03/stop-5g-space-appeal-newsletter18-march-2019.pdf
2. https://multerland.files.wordpress.com/2019/04/6-april-2019-stop-5g-space-appealnewsletter.pdf
Voor meer info: neem gerust contact op met
1. Arthur Firstenberg. https://www.cellphonetaskforce.org/contact-us/
2. Claire Edwards: stop5gappeal@protonmail.com
of met mij.

Brief 2 aan Laura Bromet:
Datum: 09-04-2019
Geachte Mevrouw Bromet,
Bij deze stuur ik u aanvullende informatie op mijn email van 8 april 2019 (zie attachment)
Nieuw: oorspronkelijk gepubliceerd op 4 april 2019, in The Washington Post
Artikel in «South China Morning Post» - United States & Canada - ‘Grave concerns’: US
ex-military leaders warn that allies’ use of Chinese 5G tech poses unacceptable risk - The
six ex-commanders bluntly said Chinese 5G equipment risked espionage and disruptive
cyberattacks on military operations, and ‘the time for action is now’ https://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/3004572/grave-concernsus-ex-military-leaders-warn-allies
Nieuw, gedateerd: April 2019:
PDF: «European Parliament» - 5G Deployment - In-depth analysis, requested by the ITRE
committee http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)63106
0_EN.pdf

