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Geachte mevrouw Keijzer, (economische zaken, betreffende de 5G uitrol)

Tot mijn grote verbazing lees ik dat u voorstander bent van een uitrol van 5G, omdat er
geen wetenschappelijke bewijzen zouden zijn van de gevaren van straling. Die bewijzen
bestaan al vanaf de jaren zeventig, maar zijn stelselmatig door de telecom industrie
belasterd en van tafel geveegd met bewijzen die niet bleken te bestaan. Zo nam de
industrie via marketing de algemene opinie in bezit.
Lezing 2, Einar Flydal, Oslo https://multerland.files.wordpress.com/2019/04/lecturesoslo_2014.pdf .
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.
Bewijs Einar Flydal, dat cell phones kanker veroorzaken:
https://www.linkedin.com/pulse/ontwikkeling-van-hersenkanker-noorwegen-volgt-mobielgebruik-janssen/
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. 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
Verder: de EU guidelines (EMF), en die van ICNIRP, ARPANSA, Canada Safety Code 6,
en FCC zijn frauduleus:
Dr. Martin L. Pall - Arthur Firstenberg - https://antoinettejanssen.com/2019/03/31/5g-eurichtlijnen-zijn-frauduleus/ (met documentatie, bronvermelding, ook in de brief aan Frans
Timmermans)
Ik heb SCHEER, ICNIRP en ICNIRP-cartel aan een onderzoek onderworpen en ontdekte
dat er nauwelijks of geen kennis aanwezig is over straling door EMF. 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. Ik refereer hier aan in de brief aan Timmermans,
met bronvermelding.
Ook focust men in de industrie op thermale effecten, die er niet zijn, terwijl er gefocust
moet worden op de biologische effecten, en die zijn er op alle vlakken, alarmerend!

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. pandemieën,
metabolisme, mitochondriën, kanker, diabetes, hartziekten, Waldsterben, bijensterfte, en
meer.
5G gaat vanuit de ruimte de klimaatverandering beïnvloeden, door aantasting van de
natuurlijke elektromagnetische velden, de magnetosfeer (zie interview Firstenberg, deel 4),
en de polen (poleshift neemt in rasse schreden toe, alarmerend) en gaat alle leven op
aarde doden.
GUARDS over 5G from space: http://www.stopglobalwifi.org/
Docu Sacha Stone over 5G: https://www.youtube.com/watch?v=ol3tAxnNccY
Alles op een rijtje over 5G, gedocumenteerd en met bronvermedling:
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/
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
De chronische aandoeningen bij Nederlandse jongeren zijn allen vergelijkbaar met die
welke straling door 4G veroorzaakt.
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-newsletter-18march-2019.pdf
2. https://multerland.files.wordpress.com/2019/04/6-april-2019-stop-5g-space-appealnewsletter.pdf

