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1.  Er bestaat enorme druk vanuit de industriële lobby om 5G uit te rollen.                                    

De telecomindustrie ontkent volledig het gevaar en manipuleert de politieke wereld   
A. Tom Wheeler, voorzitter van de FCC - Persconferentie in Washington DC, op 20 juni 2106 
https://www.youtube.com/watch?v=sSMwSRzz0U4 
Laat ons onze tijd niet verliezen om de risico’s van 5G te evalueren, de toekomst zal haar eigen 
weg wel vinden.  &  De uitrol van 5G zal zeer infrastructuur intensief zijn.  &  Al wat kan verbonden 
worden, zal verbonden zijn.  Noteer dat de heer Tom Wheeler een carrière achter de rug heeft als 
lobbyist en venture capital agent voor de telecommunicatie industrie. Heel zijn carrière heeft de 
man in het voordeel van de telecomindustrie gewerkt.  
 

B. 5G en milieu zijn compatibel, bevestigt Franse telecomregulator ACERP - La Tribune, 6 maart 2020  
https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/la-5g-et-l-environnement-sont-compatibles-affirme-le-
regulateur-des-telecoms-841342.html 
5G is niet de vijand van het milieu. 
 

C. De aankondiging van de CEO van Orange België in TRENDS van 13 december 2019   
https://www.trivano.com/aandeel/michael-trabbia-ceo-orange-belgie.159-
890061.nieuwsbericht?utm_source=RSS&utm_medium=Feed&utm_campaign=General_Newsfeed 
Michael Trabbia, CEO Orange Belgium : 'Uitstel over 5G is zeer frustrerend' 
 

D. De aankondiging in de Volkskrant (Nederland) du 4 april 2019   
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kabinet-vindt-nieuw-onderzoek-naar-gezondheidsrisico-s-
5g-netwerk-onnodig~bb268efa/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
Tweede Kamer Nederland : Aanvullend onderzoek naar de gezondheidsrisico’s 5G netwerk onnodig  
 
2. Rapporten van onafhankelijk onderzoek vertellen heel wat anders.                                                            

Er bestaat een enorm risico voor de gezondheid.  
A. Een 90 blz tellend wetenschappelijk rapport van het hoogste niveau geschreven door Martin 
L. Pall, PhD en professor emeritus in biochemie en fundamentele medische wetenschappen -  
Washington State University (17 mei 2018) : 
https://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards--dr-martin-l.-pall--eu-emf2018-6-11us3.pdf 

Overtuigend bewijs voor acht verschillende soorten grote schade als gevolg van blootstelling aan 
elektromagnetische velden (EMV).  
Dit rapport bevat verschillende onderzoeken naar de effecten van elektromagnetische golven : 

- Neurologische effecten 
- Effecten op het endocriene (hormonale) systeem 
- Effect van oxidatieve stress 
- Genotoxiciteit 
- Productie op een hoog niveau van apoptose (geprogrammeerde celdood): 

neurodegeneratieve ziekten en onvruchtbaarheid 
- Verminderde vruchtbaarheid van mannen en vrouwen, verminderde geslachtshormonen, 

verminderd libido, aanval op sperma-DNA 
- Overmatige intracellulaire calciumproductie 
- Produceert kanker door 15 verschillende mechanismen 

 
Op blz 16 van dit rapport staat geschreven  : 
Hieruit volgt dat de ICNIRP-, FCC- en internationale veiligheidsrichtlijnen, die uitsluitend op 
thermische effecten zijn gebaseerd, ontoereikend zijn en er bestaan verzoekschriften en andere 
verklaringen van internationale groepen wetenschappers die hierover grote bezorgdheid uiten. 
Hieruit volgt dat ICNIRP-, FCC- en internationale veiligheidsrichtlijnen volledig onwetenschappelijk 
zijn en dat er niet op kan worden vertrouwd om onze veiligheid te beschermen. 

https://www.youtube.com/watch?v=sSMwSRzz0U4
https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/la-5g-et-l-environnement-sont-compatibles-affirme-le-regulateur-des-telecoms-841342.html
https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/la-5g-et-l-environnement-sont-compatibles-affirme-le-regulateur-des-telecoms-841342.html
https://www.trivano.com/aandeel/michael-trabbia-ceo-orange-belgie.159-890061.nieuwsbericht?utm_source=RSS&utm_medium=Feed&utm_campaign=General_Newsfeed
https://www.trivano.com/aandeel/michael-trabbia-ceo-orange-belgie.159-890061.nieuwsbericht?utm_source=RSS&utm_medium=Feed&utm_campaign=General_Newsfeed
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kabinet-vindt-nieuw-onderzoek-naar-gezondheidsrisico-s-5g-netwerk-onnodig~bb268efa/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kabinet-vindt-nieuw-onderzoek-naar-gezondheidsrisico-s-5g-netwerk-onnodig~bb268efa/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards--dr-martin-l.-pall--eu-emf2018-6-11us3.pdf
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B. Effect op de ogen na blootstelling aan millimetergolven van 40, 75 en 95 GHz, gepubliceerd op 
27 mei 2018 door Masami Kojima, Yukihisa Suzuki, Kensuke Sasaki, Masao Taki, Kanako Wake, 
Soichi Watanabe, Maya Mizuno, Takafumi Tasaki & Hiroshi Sasak  
https://link.springer.com/article/10.1007/s10762-018-0497-z

Dit verslag beschrijft de schadelijke effecten van de microgolven op het hoornvlies van de ogen. 
De schade is essentieel dezelfde, of het nu 40GHz, 75GHz of 95Ghz betreft.  

C. In de editie van 17 oktober 2019 van het wetenschappelijke tijdschrift ‘Scientific American’ : 
« Er is geen reden om aan te nemen dat 5G veilig is »  
https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-5g-is-safe/

Talrijke recente wetenschappelijke publicaties hebben aangetoond dat EMV levende organismen treft 
op niveaus die ver onder de meeste internationale en nationale richtlijnen liggen. Effecten zijn onder 
meer een verhoogd risico op kanker, cellulaire stress, toename van schadelijke vrije radicalen, 
genetische schade, structurele en functionele veranderingen van het voortplantingssysteem, leer- en 
geheugenstoornissen, neurologische aandoeningen en negatieve effecten op het algemeen welzijn bij 
de mens. De schade beperkt zich niet alleen tot het menselijke ras, aangezien er steeds meer 
aanwijzingen zijn voor schadelijke effecten voor zowel planten als dieren.  

De wetenschappers die deze oproep hebben ondertekend, vormen waarschijnlijk de meerderheid van 
de experts op het gebied van de effecten van niet-ioniserende straling. Ze hebben meer dan 2000 
documenten en brieven over EMV gepubliceerd in vaktijdschriften. 

https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/2017-09-13-Scientist-Appeal-5G-Moratorium.pdf 

In dit moratorium uiten zij hun bezorgdheid dat vanwege de tientallen miljarden aansluitingen die 
elk huishoudelijk apparaat, bewakingscamera, auto's en bussen, enz. verbinden aan het 5G-
netwerk door microgolven (Internet of Things: IOT), niet alleen de mens, maar de hele natuur, 
d.w.z. dieren en vegetatie, zullen worden blootgesteld.  

In dit moratorium verwijzen ze naar het voorzorgsbeginsel (UNESCO) aangenomen door de EU 2005 
(moreel onaanvaardbare overlast), naar de resolutie van 1815 (Europese Raad 2011 - Er moeten 
redelijke maatregelen genomen worden om de blootstelling van elektromagnetische velden te 
beperken), naar de code van Neurenberg van 1949 die van toepassing is op alle experimenten op 
mensen, inclusief de uitrol van het 5G-netwerk, en op de EER (Europees Milieuagentschap), die het 
enorme gebrek aan voorzorgsmaatregelen voor mens en natuur aan de kaak stelt.   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6765906/ 

Samenvattend stelt dit artikel dat de ICNIRP-richtlijnen beperkt zijn tot 10 GHz, terwijl de frequenties die 
door 5G worden gebruikt deze drempel aanzienlijk overschrijden. 

Er wordt ook gesproken over genotoxische effecten, dat activiteit van bacteriën na 15 minuten 
wordt opgemerkt en dat de cellen worden geactiveerd om vrije radicalen vrij te maken. In 3 
publicaties worden celveranderingen vermeld, evenals de inductie van celdood en de activering 
van differentiatieprocessen in primaire cellen. Het gaat ook over de activering van het 
immuunsysteem op zowel cellulair als moleculair niveau. Er bestaan ook beschreven tests op de 
ogen van konijnen waar verschillende soorten thermische verwondingen worden opgemerkt.   

 
Daar waar de telecomindustrie praat over millimetergolven die niet verder gaan dan de huid, zijn 
de ogen volledig blootgesteld. Noteer eveneens dat de huid het grootste orgaan is dat het lichaam 
beschermt tegen zijn omgeving, dat de huid geïrrigeerd wordt door bloed dat door het hele 
lichaam stroomt en dat het lymfestelsel zich direct onder de huid bevindt en het lymfestelsel is 
één van de belangrijkste onderdelen van het immuunsysteem. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10762-018-0497-z
https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-5g-is-safe/
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/2017-09-13-Scientist-Appeal-5G-Moratorium.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6765906/
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Het lymfenstelsel : 

https://www.gezondheidsplein.nl/menselijk-lichaam/lymfestelsel/item45081  en 

https://www.gezondheidsnet.nl/griep-en-verkoudheid/zo-werkt-het-immuunsysteem 

Een van de belangrijkste onderdelen van het immuunsysteem dat het lichaam beschermt tegen 
ziekte en infectie is het lymfestelsel. Het is een systeem dat bestaat uit vaten, lymfeklieren en 
organen die verbonden zijn met alle delen van het lichaam die lymfe vervoeren, een transparante 
vloeistof die lymfocyten bevat. Het lijkt vaak mysterieus en onbegrijpelijk dat het niet dezelfde 
aandacht krijgt als andere systemen in het lichaam, zoals het cardiovasculaire systeem of het 
spijsverteringssysteem. Sommige mensen worden zich waarschijnlijk bewust van hun lymfeklieren 
in de hals wanneer ze groter worden als gevolg van keelpijn of een infectie. 

 
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext 

The Lancet is een wekelijks peer-reviewed algemeen medisch tijdschrift. Dit tijdschrift is een van de 
oudste, meest prestigieuze en bekendste medische tijdschriften ter wereld. 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lancet 
 

Door de exponentiële toename van het gebruik van 
persoonlijke draadloze communicatieapparaten en de 
infrastructuur die deze faciliteert is het niveau van 
blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische 
straling rond de 1 GHz-frequentieband, die voornamelijk 
wordt gebruikt voor moderne draadloze communicatie, 
met ongeveer 1018 maal (één miljard keer een miljard 
maal) gestegen ten opzichte van natuurlijke extreem 
lage niveaus. Het is waarschijnlijk de snelst groeiende 
milieu antropogene blootstelling sinds het midden van 
de twintigste eeuw en de niveaus zullen opnieuw 
dramatisch stijgen als gevolg van het feit dat 
technologieën zoals het Internet of Things en 5G 
miljoenen extra radiofrequentiezenders om ons heen 
zullen toevoegen. Een ongekende blootstelling van de 
mens aan radiofrequentie-elektromagnetische straling 

vanaf de conceptie tot de dood heeft zich de afgelopen twee decennia voorgedaan. Het bewijs van 
deze effecten op het CZS, waaronder een verminderde neurologische ontwikkeling en een verhoogd 
risico op bepaalde neurodegeneratieve ziekten, is een hoofdzorg gezien de voortdurend 
toenemende invloed. Er bestaat voldoende bewijs dat er een verband bestaat tussen neurologische 
ontwikkelings- of gedragsstoornissen bij kinderen en blootstelling aan draadloze apparaten, en 
experimenteel bewijs, zoals de ontdekking van Yale, welke aantoont dat prenatale blootstelling 
structurele en functionele veranderingen kan veroorzaken in de hersenen geassocieerd met ADHD-
achtig gedrag.  Deze resultaten verdienen een dringende aandacht. 

Er bestaan ook aanwijzingen voor de effecten van elektromagnetische radiofrequentie-straling op 
flora en fauna. Bv. de gerapporteerde wereldwijde vermindering van de bijenpopulatie alsook van 
andere insecten houdt waarschijnlijk verband met de toename van radiofrequentie-
elektromagnetische straling in het milieu. Bijen behoren tot die insectensoorten die het mechanisme 
van magnetische ontvangst gebruiken voor hun navigatie, welke gevoelig is voor antropogene 
elektromagnetische velden. 
 
3. Telecomindustrie en adviesorganen : Misleiding en Intimidatie                   

De Internationale Commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP) profileert zich 
als een internationale commissie die gespecialiseerd is in bescherming tegen niet-ioniserende straling 
en tot haar activiteiten behoort het bepalen van blootstellingslimieten voor elektromagnetische 
velden die worden gebruikt door apparaten zoals mobiele telefoons. 

https://www.gezondheidsplein.nl/menselijk-lichaam/lymfestelsel/item45081
https://www.gezondheidsnet.nl/griep-en-verkoudheid/zo-werkt-het-immuunsysteem
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lancet
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In het verleden hebben nationale autoriteiten in meer dan 50 landen en multinationale autoriteiten 
zoals de Europese Unie de ICNIRP-richtlijnen aangenomen en vertaald in hun eigen regelgevingskader 
voor de bescherming van het publiek en werknemers tegen de schadelijke effecten op vastgestelde 
nadelige gezondheidseffecten veroorzaakt door blootstelling aan niet-ioniserende straling. 

Bijgaande video toont aan dat ICNIRP-voorzitter Eric van Rongen, Nederlander, toegeeft dat 
binnen ICNIRP veel studies en onderzoeken automatisch verticaal worden geklasseerd omdat ze 
volgens de optiek van de leden niet relevant zouden zijn. Uiteindelijk richten de leden van de 
ICNIRP zich vooral op het verhittingseffect van de golven en houden ze helemaal geen rekening 
met andere storende effecten omdat dit in hun ogen gebaseerd zou zijn op fantasie. 

In 2019 interviewde Eric Möller ICNIRP-voorzitter Eric van Rongen.  
https://www.youtube.com/watch?v=z_mcYGltzi0 

De inhoud van de discussie in deze video wordt vanaf de 35e minuut zeer interessant.  

Om duidelijk te stellen dat deze bezorgdheid, die al te gemakkelijk als ongegrond wordt 
beschreven, zijn bestaansreden heeft, kunnen we verwijzen naar een televisieprogramma van 
VTM (Vlaamse Televisie Maatschappij) waar journalisten een onderzoek hebben gevoerd naar de 
klachten van wetenschappers die aangeven dat de telecommunicatie-industrie hen systematisch 
zit te bestrijden, dat deze telecom industrie er alles aan doet om hen van standpunt te doen 
veranderen en dat deze industrie zelfs niet vies is van criminele praktijken om deze 
wetenschappers het zwijgen op te leggen.  https://www.youtube.com/watch?v=1V4kDjLn_YY 

De straling die in contact komt met het menselijke lichaam wordt geabsorbeerd door het weefsel. Om 
ons te beschermen tegen de verhoogde straling werd een drempelwaarde bepaald : SAR, de 
Specifieke Absorptie Ratio. Volgens de handleiding van onze Gsm’s is onze veiligheid gegarandeerd als 
deze waarde onder de 2W/kg blijft, op voorwaarde dat het toestel op 1,5cm afstand van ons lichaam 
wordt gehouden. Toch hebben heel wat mensen klacht ingediend voor hersenschade en hebben 
vergoeding geëist aan de hele mobiele telefoonindustrie.  

In 2005 leidde Klaus Scheidsteger een onderzoek naar de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) 
waar hij de Australische Dr. Mike Repacholi, een onderzoeker van mobiele communicatie 

ontmoette. Aan de muur in zijn kantoor hangt het 
certificaat van waardering dat aan de WGO werd 
uitgereikt voor haar steun aan de NATO Advanced 
Research Workshop in verband met het EMV-
project (CEM).  

Dr. Repacholi heeft experimenten uitgevoerd met 
elektromagnetische velden op muizen en ontdekte 
een verhoogde kans op kanker zodra de muizen in 
contact kwamen met deze elektromagnetische 
stralen. Hij stelde een groei van lymfomen vast als 
gevolg van radiofrequentiesignalen, maar tijdens 
het interview deed hij echter alsof hij niet begreep 

waarom er een groei van lymfomen werd vastgesteld en verwijt hij dat aan één of andere 
onbegrijpelijke storing die totaal onverwachte resultaten opleverde. Vreemd is dat deze 
wetenschapper zijn eigen onderzoeken in vraag stelt en niet direct het verband wil leggen tussen 
de straligen en de kanker. Het was duidelijk dat Dr. Repacholi instructies had gekregen van de 
mobiele telefoon industrie toen hij zijn eigen onderzoek in vraag stelde. Op de vraag of mobiele 
telefoons veilig zijn, antwoordt hij dat er op basis van al het uitgevoerde onderzoek geen 
aanwijzingen zijn dat mobiele telefoons onveilig zijn en dat dit het officiele standpunt is van de 
WGO, voorgesteld en verspreid door een man die zijn eigen bevindingen ontkent.  

In zijn rol als expert in elektromagnetische velden reisde Dr. Repacholi gedurende 10 jaar lang de 
wereld rond om te verkondigen dat mobiele telefoons onschadelijk zijn. Op de vraag waar de 
fondsen vandaan kwamen antwoordt Dr. Repacholi op een veelzeggende manier : De fondsen zijn 
afkomstig van nationale overheden, beroepsorganisaties en de industrie. Dr. Repacholi ontving 

https://www.youtube.com/watch?v=z_mcYGltzi0
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jarenlang een jaarlijks bedrag van 150.000 US$ van de mobiele telefonie industrie en daarnaast 
ook extra bonussen voor georganiseerde evenementen, reiskosten en vergoedingen. 

Maar wie zit er achter de mobiele telefoonindustrie? 

De CTIA, een machtige vereniging gevestigd in Washington D.C., pleit namens de Amerikaanse 
draadloze industrie voor wet- en regelgevend beleid dat meer innovatie, investeringen en 
economische groei promoot. De CTIA vertegenwoordigt de bedrijven Samsung, Apple, Microsoft, 
Google, AT&T, T-Mobile, Motorola, LG, Blackberry, Sony, Panasonic, enz.  In 1993 lanceerde CTIA 
het grootste onderzoeksprogramma dat ooit rond mobiele telefoons opstartte met een budget 
van 25 miljoen Dollar. Dr. George Carlo, een medische wetenschapper en jurist kreeg de opdracht 
om het onderzoek te leiden. Hij moest wetenschappelijk bewijs leveren dat mobiele telefoons 
onschadelijk zijn voor de gezondheid. Maar de industrie had de verkeerde persoon gekozen.            
Dr. Carlo is een man die vandaag nog steeds de waarheid probeert bloot te leggen :  « Men heeft 
onderzoeken die problemen of potentiële problemen aantonen en onderzoeken die vaag en 
onduidelijk blijven. Zo ziet men dat de industrie de wetenschap verdraait en deze aan het publiek 
presenteert alsof uit deze studies duidelijk blijkt dat er geen enkel gevaar bestaat. Dit is 
wetenschappelijke fraude. » De industrie probeerde de opmerkingen van Dr. Carlo te verdoezelen, 
maar Dr. Carlo maakte ze openbaar: « We hebben nu rechtstreeks bewijs dat de gsm’s schadelijk 
kunnen zijn voor de gezondheid. We hebben genetische schade vastgesteld die kanker en andere 
ziekten kan veroorzaken, alsook een verhoogd risico op een zeldzame hersentumor». Dr. Carlo 
maakte zich eerst zorgen voor het publiek wanneer hij de resultaten van de experimenten zag, 
maar hij begreep ook dat zijn werkgevers niet gelukkig zouden zijn en dat hij zijn carrière als 
onderzoeker op het spel zette als hij de waarheid bekend maakte. Maar hij had zich niet verwacht 
hoe hard de mobiele telecomindustrie zou reageren en welk impact het zou hebben op zijn 
familie. Zijn huis werd afgebrand. Beroofd van alles, moest hij zien te overleven.  

Uiteindelijk werd Dr. Carlo aangeworven door het advocatenkantoor Morganroth en Morganroth, 
dat al gerechtelijke zaken behandelde tegen de mobiele telefoonindustrie. De advocaten 
interpreteren de geruststellende boodschappen als opzettelijke misleiding : De mobiele 
telefoonindustrie heeft met opzet de hele bevolking misleid. Vooral kinderen riskeren zware 
schade op te lopen omdat de SAR limiet geen rekening houdt met het feit dat de stralen in zachter 
weefsel veel dieper gaan. Straling is onzichtbaar en alleen het enorme succes van deze industrie is 
zichtbaar. Dr. Carlo : « De kracht van deze technologie heeft zijn stempel gedrukt op alle domeinen, 
de economie, de politiek en het onderwijs en dat is één van de redenen waarom bij dit proces 
zoveel willoosheid bestaat. Wij weten wat de gevolgen zijn en het lijdt geen twijfel dat er een direct 
verband bestaat tussen informatie dragende golven en symptomen van elektrohypergevoeligheid » 

Dr. Franz Adlkofer, wetenschapper en onderzoeker : « Als wij niets kunnen doen aan de verhouding 
tussen industrie gecontroleerd onderzoek en onafhankelijk onderzoek, dan kan er niet veel veranderd 
worden en worden wij geconfronteerd met een massale ramp als gevolg van een politiek aanvaard 
veldexperiment. Is dat niet te beschouwen als een catastrofe voor de mensheid ?  »     

Dr. Hugo Rudiger, wetenschapper en onderzoeker : « Het advies rond elektromagnetische straling 
moeten wij nu ernstig nemen. Wij mogen niet nog veertig jaren langer wachten tot we iets zien » 

In 2004 publiceerde het medisch laboratorium van de Universiteit van Wenen alarmerende 
resultaten van een experiment: de straling van mobiele telefoons kan de structuur en het 
functioneren van het menselijk genetisch systeem wijzigen en beschadigen, zelfs ver onder de SAR-
limiet van 2W/kg. De studie toont duidelijk aan dat de wettelijke limiet van 2W/kg de gebruiker op 
geen enkele manier beschermt. De waarschuwingen van deze vooraanstaande wetenschappers 
ergerde de industrie en de voortzetting van de studie werd niet goedgekeurd en er volgde een 
lastercampagne tegen deze wetenschappers. 

Op het einde van de uitzending ontmoet Klaus Scheidsteger de Russische professor Igor Belyaev, 
een hoog gekwalificeerde wetenschapper, een stralingsexpert die vroeger geheim onderzoek 
voerde in opdracht van de regering in Moskou. Hij werd uitgenodigd om in Zweden te gaan 
werken, aan de universiteit van Stockholm. Hij schreef een brief aan de Zweedse regering om de 
aandacht te trekken op de gevaren van straling. Zijn kritische houding tegenover de mobiele 
telefonie werd hem niet in dank afgenomen, met als gevolg dat hij een nieuwe job mocht zoeken. 
Hij vindt een nieuwe opportuniteit in Slovakije waar hij een nieuwe ploeg heeft samengesteld met 
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jonge onderzoekers om gericht onderzoek te voeren naar de impact van stralen op onze cellen. 
Maar ook in Slovakije wordt Igor Belyaev gedwarsboomd. Het is duidelijk dat wetenschappers die 
de waarheid aan het licht willen brengen lastig gevallen worden en geboycot. 

December 2013, Rechtbank Washington DC. De advocaten van de mobiele telefonie industrie 
vragen aan de rechtbank om de experten niet te tolereren tijdens het proces omdat ze zogezegd 
niet volgens de algemeen aanvaarde methode hebben gewerkt. Gelukkig werden al deze 
verzoeken door de rechtbank afgewezen. Verschillende advocatenkantoren met duizenden 
eisende slachtoffers verschijnen voor de rechtbank. Dr. Carlo denkt dat de mobiele telefonie 
industrie al te groot is geworden om te verliezen. Het gaat niet alleen om het geld of de financiële 
macht van deze industrie, maar ook hoe technologie onze manier van leven heeft verbeterd. Het 
huidige probleem is dat te veel mensen zo afhankelijk zijn van hun mobiele telefoon of 
smartphone dat ze niet meer zonder kunnen en zodoende een muur optrekken. Dit is niet langer 
alleen een strijd tegen deze industrie, maar ook tegen de verslaafde gebruikers.  

Op 8 augustus 2014 heeft Weisberg, rechter in Washington, uitspraak gedaan. De belangrijkste 
beschuldigingen zijn opzettelijke fraude, onzorgvuldige weergave, niet naleven van de waarborg 
en inbreuk op de wet van de consumentenbescherming. Maar het einde van de juridische strijd is 
nog niet in zicht, want de advocaten van de mobiele telefonie industrie hebben beroep aangetekend 
en eisen dat de hoorzittingen van de wetenschappers opnieuw gebeuren. 
  

4. Golven en leven, het functioneren van de natuur   

 

In 1964 wijdde Dr. Akihiro Yamashita, een landbouwonderzoeker, zich aan de studie van het hormoon 
"Florigen", het hormoon dat knoppen stimuleert om bloemen te worden. Sommige planten bloeien in 
het voorjaar, andere planten op andere momenten. De knoppen, voordat ze bloemen worden, lijken 
eerst een blad te worden en als de lente aanbreekt ontvouwen ze zich als bloem. Dit wordt de 
differentiatie van bloemknoppen genoemd. Dr. Akihiro Yamashita merkte op dat de moleculaire 
structuur van water in de knoppen verandert en dat maakt al dat verschil. Later werd ontdekt dat 
dieren en mensen uit hetzelfde soort water bestonden, Pi-water of levend water genoemd. Door 
gewoon water te drinken, verbruikt het lichaam een groot deel van de energie om het om te zetten in 
levend lichaamswater. https://www.thewaterfilter.com.my/resources/types-of-drinking-water-options/   

Vervolgens hebben we de ervaringen van Dr. Masaru Emoto, een Japanse onderzoeker die zijn 
bevindingen over de effecten van gedachten en emoties op water heeft beschreven. Zijn onderzoek 
is gebaseerd op de observatie van foto's van waterkristallen. Zijn conclusies zijn gebaseerd op 
ervaringen die de cartesiaanse academische wetenschap niet als wetenschappelijk accepteert. Aan 
de andere kant is de geobiologie, die een pseudowetenschap wordt genoemd, wel erg in 
geïnteresseerd, omdat dat verklaart waarom op bepaalde plaatsen de mens, de dieren en zelfs de 
vegetatie zonder duidelijke redenen anders reageren (bodem en omgeving zijn identiek). De invloed 
van water kan variëren tussen depressie, slecht slapen, rugpijn, psoriasis, eczeem, …  Het hangt 
allemaal af van de informatie die het water heeft ontvangen in de vorm van golven langsheen de 
weg die het aflegt. https://www.youtube.com/watch?v=VA_kHDq6rlA    

Hoewel de "cartesiaanse" academische wetenschap de spot drijft met deze wetenschap, zijn 
steeds meer wetenschappers geïnteresseerd in dit onderwerp en bevestigen zij deze wetenschap: 

- Jacques Collin, ingenieur, 
- Marc Henry, professor scheikunde en kwantum fysica aan de Universiteit van Straatsburg,   
- Vinh Luu, Professor traditionele taoïstische Chinese geneeskunde - universiteit Montpellier, 
- Yann Olivaux, Biofysicus, 
- Jacqueline Bousquet, Dokter in biologie-biofysica, 
- Dr. Kurt Wuthrich, professor biochemie polytechnische school Zurich, Nobelprijs in scheikunde  
- Dr. Martin Chaplin, scheikundige, professor emeritus - universiteit London South Bank, 
- Dr. Alexander Solodilov, lid van de Russische Academie van natuurwetenschappen, 
- Dr. Jacques Benveniste, biologische wetenschapper en immunoloog, 
- Dr. Luc Montagnier, Nobelprijs geneeskunde,  
- Dr. Brian De Josephson, Nobelprijs Fysica, … 

https://www.thewaterfilter.com.my/resources/types-of-drinking-water-options/
https://www.youtube.com/watch?v=VA_kHDq6rlA
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Hun stelling : Je kunt water niet begrijpen als je alleen chemicus, bioloog of natuurkundige bent of 
als je alleen aan kwantumfysica doet. Water omvat al deze gebieden tegelijkertijd en blijft tot op de 
dag van vandaag een raadsel. Toch begrijpen de oude wetenschappen (Hindoe, Chinees, enz.) het 
belang van de wateromgeving, een kennis die de moderne academische wetenschap moeilijk kan 
accepteren of begrijpen.  

 

Dr. Luc Montagnier heeft na het behalen van de Nobelprijs voor Geneeskunde zich gefocaliseerd 
op het werk van een vriend, Jacques Benveniste, immunoloog: Het geheugen van het water. 

Tijdens zijn onderzoek merkte Dr. Montagnier op dat water berichten in de vorm van golven kan 
opnemen en onthouden en dat het vervolgens deze informatie kan overbrengen naar zijn 
omgeving. Zo werd tijdens een experiment de genetische informatie van een virus (RNA) in zuiver 
water geïnjecteerd. Vervolgens werd dit water dermate verdund dat alle fysieke aanwezigheid van 
dit virus uit het water verdween en dat er geen enkel spoor van RNA van dit virus meer te vinden 
was in dat water. Vervolgens werd het buisje met het betreffende water op een microfoon 
geplaatst om de vibraties, frequenties in de vorm van elektromagnetische golven, die het RNA van 
het virus aan het water werden geïnstrueerd, op te nemen. Deze opname werd vanuit Frankrijk 

per email verzonden naar de Universiteit van Sannio in 
Benevento, 1.500 km verderop, in Italië. Dr. Vittorio 
Colantuoni, hoogleraar moleculaire biologie die, om Dr. 
Luc Montagnier te plezieren, instemde om de test in zijn 
laboratorium verder te zetten, stuurde hij het 
opgenomen bestand door naar professor Giuseppe 
Vitiello, professor natuurkunde aan dezelfde universiteit. 
Deze laatste plaatste een buisje gevuld met zuiver water 
in een draadwikkeling om de opgenomen golfinformatie 
te kunnen doorsturen en het geheel werd vervolgens in 
een metalen buis geplaatst die hermetisch afgesloten 
werd sluit om elke interferentie van buitenaf te 

voorkomen. De opgenomen golven werden vervolgens gedurende één uur naar deze buis met 
zuiver water gestuurd. Vervolgens werd het geprogrammeerde water in verschillende buizen van 
zuiver water gegoten en getest met PCR-techniek, een technologie die zichzelf heeft bewezen in 
genetische identificatie, om te controleren of het verzonden/opgenomen frequentiebericht een 
genetische reconstructie had teweeggebracht.  

Resultaat : het RNA van de virus werd met een nauwkeurigheid van 98% gereproduceerd, 
verificatie uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium. Dit experiment vond plaats in 2014.  

Dit is een zeer belangrijke vaststelling, want dit experiment bewijst duidelijk dat door 
elektromagnetische transmissie (golven) een genetische boodschap volledig wordt opgevangen 
door het water en dat het water deze genetische informatie kan reproduceren zonder de fysieke 
aanwezigheid van het betreffende genoom. Dit betekent dat gelijke welke golfpatronen, of het nu 
natuurlijke of mensgemaakte golfpatronen zijn, door het water kunnen worden opgeslagen en 
doorgegeven worden naar de cellen in het lichaam. Via bepaalde frequentiepatronen kan men in 
cellen genetische structuren, virussen of bacteriën reproduceren die een negatieve ofwel een 
positieve invloed kunnen hebben op het lichaam. Hieruit kan men concluderen dat 
elektromagnetische golven bepaalde kwalen of ziektepatronen kunnen genereren, zoals autisme, 
Alzheimer, allergieën, enz.  Dit betekent ook dat via elektromagnetische golven men bewust of 
onbewust epidemieën kan creëren.      

Video : La Mémoire de l'Eau (Documentaire de 2014 sur le Prix Nobel Luc Montagnier) 
Het geheugen van water, documentaire uit 2014 over Nobelprijswinnaar Luc Montagnier 

https://www.youtube.com/watch?v=feKMcr--tM0    (Originele versie) 
https://www.youtube.com/watch?v=R8VyUsVOic0   (Originele versie met Engelse vertaling) 

 
 

In microbiologische laboratoria wordt de techniek van elektroporatie gebruikt, een techniek 
waarbij cellen in een elektrisch veld worden geplaatst om de permeabiliteit van het celmembraan 

https://www.youtube.com/watch?v=feKMcr--tM0
https://www.youtube.com/watch?v=R8VyUsVOic0
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te vergroten, waardoor chemicaliën, medicijnen of DNA makkelijker in een cel kunnen worden 
ingebracht (ook elektrotransfert genoemd). Dit proces is ongeveer tien keer efficiënter dan 
chemische transformatie.  

De miniaturisatie van elektroporatie werd besturdeerd en heeft geleid tot micro-elektroporatie en 
nanotransfectie van weefsels met behulp van technieken die zijn gebaseerd op elektroporatie via 
nanokanalen om via mini-invasieve 'goederen' af te leveren aan cellen. 

 

Het is daarom niet uitgesloten dat de aanwezigheid van microgolven ook de permeabiliteit op cellulair 
niveau kan stimuleren en cellen kwetsbaarder maakt voor infecties. Dit verdient diepgaander onderzoek.   
https://en.wikipedia.org/wiki/Electroporation?fbclid=IwAR0xvyGPUJ6qPErjDWZ-
WX0QjWtTry6HPblgVMt8t1ffG6JzuD_N0_4zwXo 

Vertaald naar het gebruik van slimme meters, betekent dit dat het hele elektrische netwerk van 
het land door de golven van slimme meters zal worden vervuild en zich zo zal transformeren in 
een gigantische antenne. Het is niet omdat een slimme meter maar enkele milliseconden werkt 
dat er geen gevaar bestaat. Wanneer miljoenen meters en andere apparaten informatie 
verzenden, dan zal het elektriciteitsnet permanent als een antenne functioneren en zal het de hele 
omgeving beïnvloeden.  
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/10/22/linky-en-questions-les-ondes-du-compteur-
sont-elles-dangereuses_5372938_4355770.html  

 

Chemtrails zijn de witte lijnen die we achter de vliegtuigen zien verschijnen. Hoewel dit onderwerp 
enerzijds als fantasie wordt beschouwd en op het eerste zicht dan ook niets te maken heeft met de 
golven van de telecommunicatie-industrie, is er wel reden tot bezorgdheid. 

De volgende video toont het dashboard in de cockpit van een Boeing 777 en op dat dashboard wordt 
de volgende boodschap weer gegeven : 'chemtrail generator aan' en 'chemtrail generator uit'. Wij 
spreken hier dus wel duidelijk over chemtrails en niet over contrails, wat condensatiesporen zijn. 
https://www.youtube.com/watch?v=CSPfMPAhbiA&feature=youtu.be     

Luchtanalyses, maar vooral analyses van regenwater en bodemoppervlakken laten zien dat een 
bepaald proces aan de gang is. Er zijn vreemde hoge concentraties aan aluminium, barium, 
strontium, cadmium en andere stoffen vastgesteld in de lucht, op de bodem en in het water. In de 
volgende video zien we mevrouw Rosalind Peterson, voorzitter van de vereniging "Agriculture 
Defence Coalition" die het probleem bij de Verenigde Naties in 2007 aankaart: 
https://www.youtube.com/watch?v=yIYdT-iP9os      

David Keith, doctor in de experimentele fysica en hoogleraar openbaar beleid, legt 
het principe van geoengineering (Managing Earth’s climate system = het beheren 
van het klimaat van de aarde) uit tijdens de conferentie over de vooruitgang van de 
wetenschap dat plaatsvindt in San Diego in Californië, juni 2011. Hij legt duidelijk uit 
dat aluminium het ideale element is om de zonnestralen te weerkaatsen en dat dit 
op een goedkope manier via vliegtuigen kan verspreid worden.  
https://www.youtube.com/watch?v=S3aY-TenGJs&feature=youtu.be 

De militaire technologie van chemtrails is in eerste instantie ontworpen om het weer te kunnen 
aanpassen. De verspreiding bevat echter ook intelligent stof, ‘Smart Dust’ genaamd. Door dit 
intelligente stof en dankzij aluminiumdeeltjes kunnen satellieten en microgolftorens makkelijker de 
hersenen van mensen beïnvloeden, d.w.z. dat de hele atmosfeer rondom ons een antenne is 
geworden.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Electroporation?fbclid=IwAR0xvyGPUJ6qPErjDWZ-WX0QjWtTry6HPblgVMt8t1ffG6JzuD_N0_4zwXo
https://en.wikipedia.org/wiki/Electroporation?fbclid=IwAR0xvyGPUJ6qPErjDWZ-WX0QjWtTry6HPblgVMt8t1ffG6JzuD_N0_4zwXo
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/10/22/linky-en-questions-les-ondes-du-compteur-sont-elles-dangereuses_5372938_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/10/22/linky-en-questions-les-ondes-du-compteur-sont-elles-dangereuses_5372938_4355770.html
https://www.youtube.com/watch?v=CSPfMPAhbiA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yIYdT-iP9os
https://www.youtube.com/watch?v=S3aY-TenGJs&feature=youtu.be
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Op 2 oktober 2001 lanceerde congreslid Dennis Kucinich het HR2977-wetvoorstel om alle 
exotische wapens, inclusief chemtrails, te verbieden. Dit wetsvoorstel werd in 2002 goedgekeurd 
na verwijdering van bijna alle exotische wapens uit de tekst.  
https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/2977/text 

In het Senaatsrapport nr. 109-202 van 8 december 2005 heeft de Amerikaanse Senaat groen licht 
gegeven om het onderzoek voort te zetten betreffende de weerswijzigingstechnologie. In 1996 
werd het eerste document met de titel "het weer als machtsmultiplicator - Het weer bezitten in 
2025" voorgesteld. Eén van de ondertekenaars die dit onderzoek fondsen toekende was John 
Kerry, die samen met Laurent Fabius het klimaatveranderingsoffensief lanceerde in 2014  

https://apps.dtic.mil/docs/citations/ADA333462 &  https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a333462.pdf  & 

https://books.google.com/books?id=oEGthnVn_70C&pg=RA6-PA69&lpg=RA6-
PA69&dq=Senate+Report+109-
202+Weather+modification+2005&source=bl&ots=NV82HLEKdV&sig=ACfU3U35YkbKJxmFroX0et0GV-
RtBKmB3w&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjl5Z76gbjpAhWyzoUKHZYcBP0Q6AEwA3oECAcQAQ#v=onepage&q
=Senate%20Report%20109-202%20Weather%20modification%202005&f=false 
 

In de volgende video legt een voormalige CIA-agent, Kevin Shipp, uit waarom er met geen woord gerept 
wordt over dit onderwerp. Iedereen die werkt in een gebied dat verband houdt met de nationale 
veiligheid, met onderzoeksafdelingen die verband houden met alles wat met het leger te maken heeft 
(wapens, telecommunicatie, weersvoorspellingen, enz.), moet een geheimhoudingsverklaring 
ondertekenen. Als een werknemer durft te onthullen wat er aan de hand is, wordt die persoon 
automatisch ontslagen en vervolgd, en krijgt hij hoge boetes en een gevangenisstraf.  
https://www.youtube.com/watch?v=_xQG5lLgXjM&feature=youtu.be  
 

 
Nanostructuren zijn structuren op nanoschaal. Een nanometer is 1 
miljoen keer kleiner dan een millimeter. Deze technologie maakt het 
mogelijk om veel applicaties te miniaturiseren. We kennen de 
microchips... maar we hebben ook de nano-chips, onzichtbaar voor 
het blote oog. Hiernaast een microchip van Hitachi (150µ x 150µ) 

5G, geo-engineering en verspreiden van nanodeeltjes dat bekend 
staat als Smart Dust, het Amerikaanse satellietcommunicatie 
systeem MUOS (Mobile User Objective System), kunstmatige 
intelligentie en het wereldwijde bio-elektronische brein zijn in volle opgang en dit alles is met elkaar 
verbonden . Als het allemaal volledig operationeel wordt, dan biedt dit de mogelijkheid om onze geest 
volledig te beheersen. We worden de neuronen binnen een bijenkorfgeest, werkmieren onderworpen 
aan een koningin aan de macht, omdat we levende elektromagnetische wezens zijn. Elke gedachte en 
emotie is een meetbare frequentie. Al onze lichaamssystemen worden gereguleerd door EMV-
signalen. https://www.secnav.navy.mil/rda/Documents/muos_overview_for_asn_rda_12-27-11-s.pdf 

Smart Dust, zijnde nanostructuren, komt gemakkelijk het lichaam binnen, via de huid en via de longen 
door de ademhaling. Van daaruit circuleert het door de aderen naar de hersenen en dringt het makkelijk 
doorheen de bloed-hersenbarrière. Eens in de hersenen zullen de nano-chips kunnen communiceren 
met de hersencellen.  https://www.youtube.com/watch?v=ukFqznolbb4   

Deze nanostructuren kunnen echter DNA-schade aan hersencellen veroorzaken.  
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180404114727.htm  
 

5. 5G, het paard van Troje ?   

 
5G is geen gewone uitbreiding van de eerdere technologieën. Om een vlotte communicatie te 
waarborgen, moeten er heel wat meer antennes worden geplaatst om alle gebieden te bedekken en 
moet de intensiteit van de golven worden versterkt. Straatmeubilair wordt eveneens voorzien van 
gecamoufleerde 5G-antennes, net als huishoudelijke apparaten. Daarnaast worden duizenden 
telecommunicatiesatellieten de ruimte in gestuurd. De impact van de golven op het lichaam zal dus 
veel sterker zijn in tegenstelling tot de geruststellende aankondigingen van de telecommunicatie-
industrie. Kla.TV presenteert een zeer verklarende video over dit onderwerp. 

https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/2977/text
https://apps.dtic.mil/docs/citations/ADA333462
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a333462.pdf
https://books.google.com/books?id=oEGthnVn_70C&pg=RA6-PA69&lpg=RA6-PA69&dq=Senate+Report+109-202+Weather+modification+2005&source=bl&ots=NV82HLEKdV&sig=ACfU3U35YkbKJxmFroX0et0GV-RtBKmB3w&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjl5Z76gbjpAhWyzoUKHZYcBP0Q6AEwA3oECAcQAQ#v=onepage&q=Senate%20Report%20109-202%20Weather%20modification%202005&f=false
https://books.google.com/books?id=oEGthnVn_70C&pg=RA6-PA69&lpg=RA6-PA69&dq=Senate+Report+109-202+Weather+modification+2005&source=bl&ots=NV82HLEKdV&sig=ACfU3U35YkbKJxmFroX0et0GV-RtBKmB3w&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjl5Z76gbjpAhWyzoUKHZYcBP0Q6AEwA3oECAcQAQ#v=onepage&q=Senate%20Report%20109-202%20Weather%20modification%202005&f=false
https://books.google.com/books?id=oEGthnVn_70C&pg=RA6-PA69&lpg=RA6-PA69&dq=Senate+Report+109-202+Weather+modification+2005&source=bl&ots=NV82HLEKdV&sig=ACfU3U35YkbKJxmFroX0et0GV-RtBKmB3w&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjl5Z76gbjpAhWyzoUKHZYcBP0Q6AEwA3oECAcQAQ#v=onepage&q=Senate%20Report%20109-202%20Weather%20modification%202005&f=false
https://books.google.com/books?id=oEGthnVn_70C&pg=RA6-PA69&lpg=RA6-PA69&dq=Senate+Report+109-202+Weather+modification+2005&source=bl&ots=NV82HLEKdV&sig=ACfU3U35YkbKJxmFroX0et0GV-RtBKmB3w&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjl5Z76gbjpAhWyzoUKHZYcBP0Q6AEwA3oECAcQAQ#v=onepage&q=Senate%20Report%20109-202%20Weather%20modification%202005&f=false
https://books.google.com/books?id=oEGthnVn_70C&pg=RA6-PA69&lpg=RA6-PA69&dq=Senate+Report+109-202+Weather+modification+2005&source=bl&ots=NV82HLEKdV&sig=ACfU3U35YkbKJxmFroX0et0GV-RtBKmB3w&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjl5Z76gbjpAhWyzoUKHZYcBP0Q6AEwA3oECAcQAQ#v=onepage&q=Senate%20Report%20109-202%20Weather%20modification%202005&f=false
https://www.youtube.com/watch?v=_xQG5lLgXjM&feature=youtu.be
https://www.secnav.navy.mil/rda/Documents/muos_overview_for_asn_rda_12-27-11-s.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ukFqznolbb4
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180404114727.htm
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https://www.youtube.com/watch?v=RFZ0aIyX7Gw 

Samenvatting van deze video. 

In tegenstelling tot eerdere systemen gebruikt het 5G-systeem antennes die 64 stralen tegelijk 
uitzenden (8 maal 8) om de informatiesnelheid aanzienlijk te verhogen: 100 keer meer gegevens bij 
100 keer hogere snelheid.  

Volgens de informatie van de fabrikant Ericsson is 61V/m nodig op 25m om goed te werken waar 
voorheen 6V/m was toegestaan, dus 10 keer meer. Een maximale duur van slechts 7 minuten is 
toegestaan bij 61V/m. Maar op een afstand van 11m (lagere en kortere antennes) komen we aan op 
120V/m. Met 5G-antennes is het echter niet uitgesloten dat mensen zelfs zich op een kortere afstand 
dan 11 meter kunnen bevinden. 

Om op deze verandering in te spelen, heeft het ICNIRP, de hoger vermelde privé organisatie, haar 
normen aangepast en voortaan worden volgende waarden aanvaard : in de kantoren tot 200V/m en in 
woningen tot 90V/m. Daarmee voldoen de operators officieel aan de normen voor justitie. De WGO 
aanvaardt deze indicaties als de te volgen normen !! 

De University of Surrey heeft een ‘wit boek’ uitgebracht voor 5G.  
5G Whitepaper : Meeting the Challenge of ‘Universal’ Coverage, Reach and Reliability in the 
coming 5G Era. https://www.surrey.ac.uk/sites/default/files/2018-03/white-paper-rural-5G-vision.pdf   

In dit document wordt vermeld dat de bomen een 
belemmering vormen voor de goede werking van het 
5G-netwerk. De boomtoppen mogen niet hoger 
uitkomen dan 3 meter onder 5G antennes. Wetende 
dat de 5G antennes +/- 6m hoog zullen zijn, zullen de 
bomen beperkt blijven tot 3m hoog. Er zullen met 
andere woorden veel bomen moeten verdwijnen. 

  

 

De heer Tom Wheeler , voormalig van de FCC, maakte duidelijk tijdens de persconferentie in Washington 
DC, 20 mei 2016 dat alles geconnecteerd zal worden en dat 5G ook militaire applicaties krijgt. 

Zijn we allemaal gevrijwaard van alle controle, van alle manipulatie van onze hersenen ? 

Een van de toepassingen bestaat eruit burgers het comfort te bieden om te gaan winkelen zonder 
de portemonnee te moeten boven halen en een absolute veiligheid aan te bieden met behulp van  
observatiecamera's en artificiële intelligentieprogramma's. 

Door overal camera's te installeren die verbonden zijn met gecentraliseerde computers die 5G 
gebruiken, kunnen burgers winkels bezoeken, zich bedienen en vervolgens de winkels verlaten 
zonder naar de kassa te hoeven gaan, want het totale bedrag van de aankopen wordt automatisch 
van hun bankrekening afgehaald. Het wordt voorgesteld als een comfortvoordeel voor de 
consument. Wat niet wordt uitgelegd, is dat dankzij de alomtegenwoordige camera's die 
ondersteund worden door artificiële intelligentie, elke burger onmiddellijk wordt gevisualiseerd en 
geïdentificeerd. Deze programma's slaan alle bewegingen op, alle gezichtsuitdrukkingen, alle 
gewoonten van elke burger, ... om een zo volledig mogelijk curriculum vitae op te stellen van elke 
burger, m.a.w. wat zijn onze eetgewoonten, wat drinken we, om welk uur gaan wij naar de winkel, 
hoe zit het met onze hygiëne, hoe zit ons karakter in elkaar en hoe gedragen wij ons, wat is ons 
medisch dossier, wat is onze seksuele neiging, welk bedrag staat op onze bankrekening, wat zijn 
onze hobby's, enz., enz. Bij u thuis is elk apparaat aangesloten en verzendt het uw hele intieme 
leven naar gecentraliseerde computers via slimme meters. Elk apparaat luistert en bespioneert U, 
omdat het beschikt over artificiële intelligentie, microfoons en camera's. Op deze manier is het 
systeem in staat om onmiddellijk uw zwakheden, uw gevoelens, uw gevoeligheden, uw 

https://www.youtube.com/watch?v=RFZ0aIyX7Gw
https://www.surrey.ac.uk/sites/default/files/2018-03/white-paper-rural-5G-vision.pdf
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gemoedstoestand, uw manier van denken, uw politieke neiging te visualiseren en uw bewegingen 
vast te leggen en het waarom te definiëren, enz. Het systeem biedt U "veiligheid" aan ten koste van 
uw vrijheid. Anderzijds kunnen al deze gegevens worden doorgegeven aan "handelaars" (lees 
multinationals) die ervan kunnen profiteren ... maar dit is maar het topje van de ijsberg dat we zien, 
want niet alle mogelijkheden van deze technologie worden vrijgegeven. Komen wij niet terecht in 
een soort matrix gevangenis ?  

U gelooft dat dit fantasie is ? De volgende video zal U wel op andere gedachten brengen, want in China is 
dit geen fictie meer, maar een pure realiteit en de verleiding is enorm om het overal toe te passen.      
https://www.youtube.com/watch?v=CLo3e1Pak-Y 

En hoe zit het voor de bedrijven? Het hele computernetwerk is verbonden aan geautomatiseerde 
centrales die alles 'bespioneren' en 'opslaan', zelfs de meest discrete informatie. Zijn de knowhow en 
patenten van kmo's beschermd, evenals hun personeel gegevens en financiële gegevens? Zou dit 
niet allemaal een inbreuk op de privacy zijn? Met al deze gegevens beschikbaar, zou er dan geen 
verleiding bestaan van misbruik ? Merk op dat het hoofdzakelijk de multinationals zijn die vragende 
partij zijn van deze technologie, niet de burgers. Maar er is nog meer ... 
 

 
Er zijn wetten die het misbruik van privégegevens verbieden... in theorie. Zullen deze wetten ons 
overal en op elk moment ons kunnen veilig stellen, wetende wat er nu al gebeurt ? 

Een artikel in Nexus Magazine, uitgave oktober-november 1999, getiteld “Aerial Mind-Control - 
The Threat to Civil Liberties“ geschreven door Judy Wall (Editor/Publisher Resonance - Newsletter 
of the MENSA Bioelectromagnetics Special Interest Group) : “The United States Air Force uses 
aerial mind-control broadcasts against civilian population as well as enemy troops. Some of these 
actions against civilians are done with the intent of influencing public opinion and the outcome of 
elections.” 

Vertaling :  
« Aerial Mind Control – De bedreiging voor burgerlijke vrijheden »  &  « De Amerikaanse 
luchtmacht maakt gebruik van uitzendingen vanuit de lucht tegen de burgerbevolking en de 
vijandelijke troepen. Sommige van deze acties tegen burgers worden uitgevoerd met de bedoeling 
de publieke opinie en de uitkomst van de verkiezingen te beïnvloeden. » 
https://heliotropodeluz.files.wordpress.com/2008/05/aerial-mind-control-not-fiction.pdf  
 

 
 

Deze informatie maakt het makkelijker om de link te begrijpen die bestaat tussen deze 
inlichtingendiensten, multinationals en bepaalde internationale instellingen zoals de NAVO, de 
Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie, enz.  Via applicaties (bijvoorbeeld Uber-app.) 
kunnen commando's worden verzonden naar mensen die deze communicatie als echt ervaren, maar 
alles gebeurt in hun hoofd zonder dat de buitenwereld er iets van  merkt. Duizenden mensen worden 

https://www.youtube.com/watch?v=CLo3e1Pak-Y
https://heliotropodeluz.files.wordpress.com/2008/05/aerial-mind-control-not-fiction.pdf
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met deze applicatie al geconfronteerd, maar helaas weigeren de autoriteiten dit te erkennen en de 
verklaringen van de slachtoffers worden niet serieus genomen. 

Het elektronische netwerk :  https://www.youtube.com/watch?v=uyTT33Icj48&feature=youtu.be 

De manipulaties kunnen van welke aard dan ook zijn. Via radio, televisie, computers, 
smartphones,... kunnen onze gedachten worden 'aangepast' door deze hersencontroletechnieken. 
Met de huidige technologie hebben ze zelfs toegang tot onze dromen. In de volgende video zijn de 
mensen die deze praktijken uitleggen experts van het hoogste niveau, zoals  

- William Binney, voormalig technisch directeur bij NSA (De Amerikaanse militaire 
intelligentiedienst), 

- Dr. James Giordano, PhD, MPhil, hoofd van het Neuroethics-programma, co-directeur van 
het O'Neill-Pellegrino-programma in de hersenwetenschappen aan het Center for Clinical 
Bioethics, professor in de afdeling Neurologie en Biochemie aan de Georgetown University, 
voorzitter van het Neuroethics-programma van het IEEE Brain-project, lid van Neuroethics, 
Legal and Social Issues (NELSI), adviseur van DARPA (Defense Advanced Research Projects 
Agency) en wetenschappelijk hoofdadviseur van het Pentagon, 

- Dr. Barrie Trower, voormalig MI5 agent, expert in microgolfwapens, 
- Edward Snowden, voormalig analist bij NSA, 
- Nick Begich, hersencontrole wetenschapper, enz… 

Dr. James Giordano stelt het zeer duidelijk  : « De 21e eeuw is de eeuw waar het menselijk brein het 
slagveld op verschillende gebieden zal zijn en al is. En het beperkt zich niet tot het leger. Einde verhaal! » 
In dezelfde video kan men eveneens luisteren naar de getuigenissen van tientallen burgers, slachtoffer 
van elektronische kwelling.  https://www.youtube.com/watch?v=tAPI6mv2O-U  

Hieronder de samenvatting van het indrukwekkende curriculum vitae van Dr. James Giordano ter info: 
https://clinicalbioethics.georgetown.edu/jgiordano/ 

en hier de video van zijn toespraak van 25 september 2018 op West Point, de Amerikaanse militaire 
academie https://www.youtube.com/watch?v=N02SK9yd60s 

Zo meldt de New York Times dat microgolfwapens zijn gebruikt niet om alleen de gezondheid te 
verstoren, maar ook de hersenen van regeringsfunctionarissen die bij de Amerikaanse ambassade 
in Cuba werken. Artsen en wetenschappers zeggen dat microgolf-aanvallen zeer reële 
waanvoorstellingen en hersenbeschadiging hebben veroorzaakt bij ambassadeurs en hun 
familieleden. https://www.nytimes.com/2018/09/01/science/sonic-attack-cuba-microwave.html 
 
In deze wereld waar staten zelf geen autoriteit meer hebben en onderhevig zijn aan 
supranationale autoriteiten onder leiding van multinationals, bestaat er dan nog enige zekerheid 
dat wij als burgers beschermd worden ?  Het is mogelijk dat zelfs justitie slachtoffer wordt of is 
geworden van deze praktijk en het daardoor niet langer in staat is de belangen van de burgers te 
verdedigen, noch de belangen van de KMO's die door multinationals van al hun knowhow worden 
beroofd. De verleiding om nog verder te gaan wordt enorm van zodra 5G echt op gang komt. 

 
6. Feitelijke vaststellingen   

 

In een Chinees artikel, vertaald in het Engels, van 31 oktober 2019: Bijna 10.000 5G-antennes zijn 
operationeel geworden in Wuhan.  
http://www.xinhuanet.com/english/2019-
10/31/c_138517734.htm?fbclid=IwAR0XzZmMVStOfF6EGefNiE16-
dh8m2y7D5MIRAlyMiBweJyHMYz3407Hhes 
 

Bestaat er een verband met Covid-19 of betreft het hier zuiver toeval ? 
 
Professor Dr. Luc Montagnier, viroloog bioloog, Nobelprijs voor fysiologie / geneeskunde, kondigt 
aan dat er mogelijk een verband bestaat tussen 5G en Covid-19.  
https://www.youtube.com/watch?v=qSWCLHIOiMo&fbclid=IwAR09mVz-
LmGR6cgL91mmKp99BzOomTl1kwAVebNlxpsA8KE6-zebuOx_caI  
 

https://www.youtube.com/watch?v=uyTT33Icj48&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tAPI6mv2O-U
https://clinicalbioethics.georgetown.edu/jgiordano/
https://www.youtube.com/watch?v=N02SK9yd60s
https://www.nytimes.com/2018/09/01/science/sonic-attack-cuba-microwave.html
http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/31/c_138517734.htm?fbclid=IwAR0XzZmMVStOfF6EGefNiE16-dh8m2y7D5MIRAlyMiBweJyHMYz3407Hhes
http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/31/c_138517734.htm?fbclid=IwAR0XzZmMVStOfF6EGefNiE16-dh8m2y7D5MIRAlyMiBweJyHMYz3407Hhes
http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/31/c_138517734.htm?fbclid=IwAR0XzZmMVStOfF6EGefNiE16-dh8m2y7D5MIRAlyMiBweJyHMYz3407Hhes
https://www.youtube.com/watch?v=qSWCLHIOiMo&fbclid=IwAR09mVz-LmGR6cgL91mmKp99BzOomTl1kwAVebNlxpsA8KE6-zebuOx_caI
https://www.youtube.com/watch?v=qSWCLHIOiMo&fbclid=IwAR09mVz-LmGR6cgL91mmKp99BzOomTl1kwAVebNlxpsA8KE6-zebuOx_caI
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Een artikel in de magazine RF Globalnet van 10 april 2001 zou voor meer duidelijkheid kunnen 
zorgen. https://www.rfglobalnet.com/doc/fixed-wireless-communications-at-60ghz-unique-0001 

Vanwege de toegenomen bandbreedtevereisten en de schaarste aan toewijzingen van 
microgolffrequenties, begint de draadloze communicatie-industrie zich te concentreren op hogere, 
voorheen niet-toegewezen delen van het spectrum in de millimetergolffrequenties van 40GHz tot 
300GHz.  

Bij de millimetergolffrequentie van 60 GHz is de absorptie erg 
hoog, 98 procent van de uitgezonden energie wordt 
geabsorbeerd door zuurstof uit de lucht. Hoewel 
zuurstofabsorptie bij 60 GHz het bereik ernstig beperkt, 
elimineert het ook interferentie tussen terminals met 
dezelfde frequentie. 

Zuurstofabsorptie maakt hergebruik met dezelfde frequentie 
mogelijk binnen een zeer gelokaliseerd gebied van de 
luchtruimte. De werking binnen het 60GHz millimeter-
golfspectrum maakt een zeer dichte interferentievrije inzet 
van radiofrequenties met dezelfde frequentie mogelijk. 

Gezien voor de bandbreedte 57GHz - 63GHz geen licenties worden uitgegeven, is deze 
bandbreedte openbaar beschikbaar. In Wuhan werd 5G waarschijnlijk gestart met de 60GHz 
bandbreedte, omdat voor deze bandbreedte geen licentie nodig is.  

Interessante informatie kan men terugvinden op Linked-IN. Een zekere Yu Tian-Ashley, PhD, R&D 
Engineer bij Huawei Technologies, afgestudeerd in 2014 aan de Huazhong University of Science 
and Technology in Wuhan, China, heeft hoofdzakelijk onderzoek gedaan in de 60 GHz 
frequentieband voor de telecommunicatie en ze is werkzaam als R&D ingenieur bij de firma 
Huawei Technologies, een telecommunicatiebedrijf en wereldleider in dat domein. Het is dus niet 
uitgesloten dat 5G in Wuhan gestart is in het desbetreffende frequentiegebied. 
https://www.linkedin.com/in/yu-tian-182838a5/ 

 

 

https://www.rfglobalnet.com/doc/fixed-wireless-communications-at-60ghz-unique-0001
https://www.linkedin.com/in/yu-tian-182838a5/
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In de Scientific American van 21 oktober 1999 lezen we het artikel “Wat is precies de 'spin' van 
subatomaire deeltjes zoals elektronen en protonen? Heeft het een fysieke betekenis, analoog aan 
de draaiing van een planeet? “  https://www.scientificamerican.com/article/what-exactly-is-the-spin/ 

“In bredere zin is spin een essentiële eigenschap die de ordening van elektronen en kernen in 
atomen en moleculen beïnvloedt, waardoor het een grote fysische betekenis krijgt in de chemie en 
de fysica van de vaste stof. Veel, zo niet de meeste, fysische processen, variërend van de kleinste 
nucleaire schalen tot de grootste astrofysische afstanden, zijn in hoge mate afhankelijk van 
interacties van subatomaire deeltjes en de spins van die deeltjes.” 

Er wordt duidelijk gesteld dat elektromagnetische golven de spin van elektronen en de atoomkern 
kunnen beïnvloeden en dat dit dus de fysische eigenschappen van atomen en moleculen kan 
beïnvloeden, m.a.w. dat atomen en moleculen zich anders kunnen gedragen onder invloed van 
elektromagnetische velden.  

Er werd Covid-19 vastgesteld op de Princess cruiseschepen 

Verschillende grote cruiseschepen zijn vanwege de Covid-19 in 
quarantaine geplaatst. Opmerkelijk is het feit dat Covid-19 zich 
verspreid heeft onder de toeristen die zich in open zee bevonden. 
https://www.princess.com/learn/cruise-destinations/new-cruise-
itineraries/ 

Bij het bezoeken van de websites van deze grote cruiseschepen, dan 
krijgen wij een tal van diensten te zien die aan boord worden 
aangeboden. Een van deze diensten is het 5G-communicatiesysteem, 
welke functioneert op de 60GHz bandbreedte. Hieronder de 
aankondigingsvideo's die bewijzen dat ze naar deze technologie 
verwijzen en deze adverteren als ‘Medallion Class’. 
https://www.youtube.com/watch?v=CQbdvvRVynA   &   
https://www.youtube.com/watch?v=CAkkf1w0BZU 
 
Verder hebben wij de noodroep van Dr Cameron Kyle Sidell, hoofdarts intensieve zorgen van het 
Urgentiecentrum  New York City via Youtube op  31 maart 2020 :    

https://www.youtube.com/watch?v=k9GYTc53r2o 

Dr. Sidell legt uit dat hij onbegrijpelijke dingen heeft 
waargenomen sinds hij negen dagen geleden de intensive care 
afdeling op de spoedhulp in New York City opende om 
patiënten die naar verluidt getroffen zijn door COVID-19 op te 
vangen. Door zijn patiënten te observeren, merkt hij 
symptomen op die geen enkele manier overeenkomen met de 
symptomen van een virus dat longontsteking veroorzaakt en 

dat begint met een lichte hoest en een beetje keelpijn en eindigt met zoiets als het acute 
ademhalingsnood syndroom (ARDS = Acute Respiratory Distress Syndrome ). Alles wat hij de afgelopen 
negen dagen heeft gezien doen hem geloven dat de COVID-19 niet deze ziekte is en dat ze als artsen 
opereren onder een medisch paradigma dat ONWAAR is. 

De Covid-19 ziekte is, voor zover hij kan zien, geen longontsteking maar lijkt meer op een ziekte van 
grote hoogte. De indruk die hij heeft is dat de patiënten die hij voor zich ziet meer lijken op mensen die 
zijn neer gedropt op de top van de Mount Everest zonder tijd te hebben gehad om te acclimatiseren. 
Hij heeft gezien dat patiënten snel in een staat van angst en emotionele nood terechtkomen en wiens 
gezichten uiteindelijk blauw worden en dat ze eruit zien als patiënten die op het punt staan van te 
sterven. Ze zien er niet uit als patiënten die sterven aan een longontsteking ! 

Beademingstoestellen gebruiken ze wanneer de borstspieren van patiënten niet kunnen functioneren 
of te moe zijn om dat te doen. De borstspieren van de Covid-19 patiënten werken perfect. Hij stelt vast 
dat deze beademingstoestellen meer kwaad dan goed doen door de druk die ze op de longen 
uitoefenen en dat het ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) dat ze zien niets meer is dan een 
longletsel veroorzaakt door deze beademingstoestellen.  

Dr. Cameron Kyle Sidell legt uit dat de spieren die de longen van de Covid-19 patiënten doen werken 
normaal functioneren, maar dat ze desondanks zuurstof tekort komen. Dan rijzen de volgende vragen: 

https://www.scientificamerican.com/article/what-exactly-is-the-spin/
https://www.princess.com/learn/cruise-destinations/new-cruise-itineraries/
https://www.princess.com/learn/cruise-destinations/new-cruise-itineraries/
https://www.youtube.com/watch?v=CAkkf1w0BZU
https://www.youtube.com/watch?v=k9GYTc53r2o
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-  Slaagt de hemoglobine in het bloed er niet in om zuurstof van de ingeademde lucht op te 
nemen als gevolg dat de elektronenspin van de zuurstof gewijzigd wordt zoals hierboven al 
werd aangegeven ?  
  

- Treedt er coagulatie van de rode bloedcellen op wat resulteert in een slechtere 
bloeddoorstroming in de minuscule aders die de longblaasjes omgeven  als gevolg van storende 
elektromagnetische stralen en komt het lichaam hierdoor in zuurstofgebrek ? 
Radiation from wireless technology affects the blood, the heart, and the autonomic nervous 
system1)  DOI 10.1515/reveh-2013-0004      Rev Environ Health 2013; 28(2-3): 75–84 
https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520958029.pdf (zie blz. 79 van deze studie uit 2013) 

 

Is er sprake van oxidatieve stress als gevolg van EMV stralingen en dat het antioxidant defensiesysteem 
van het lichaam hierdoor niet meer bij machte is om deze oxidatieve stress te neutraliseren ?  
Effects of electromagnetic fields exposure on the antioxidant defense system - Journal of 
Microscopy and Ultrastructure 5 (2017) 167–176 : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213879X17300731 

 
Het artikel “Countless Studies Show 5G Frequencies Cause Illness” van 23 oktober 2018 in emfTESTS  
http://emftests.com/countless-studies-show-5g-frequencies-cause-illness/ 

In dit artikel legt men uit dat brandweerlieden in San Francisco, Californië, geheugen- en 
verwarringproblemen hadden als gevolg van millimetergolven afkomstig van 5G-antennes nabij 
hun kazerne. Deze zelfde brandweerlieden zeiden dat hun symptomen waren gestopt van zodra ze 
naar een kazerne verhuisd waren waar geen 5G antenne in de buurt stond.  

In hetzelfde artikel wordt aangekondigd dat door het feit dat 60GHz golven voor 98% door zuurstof 
worden geabsorbeerd, het lichaam zelf als antenne begint te functioneren. Het artikel verwijst hier 
naar een studie uitgevoerd op 5G door Dr. Yuri D Feldman in  Israël. Deze laatste stelde vast dat de 
zweetkanalen van het lichaam zich op een heel vreemde manier gedragen en dat ze werken zoals 
microantennes, waardoor de geleidbaarheid van het lichaam toeneemt. Voor alle duidelijkheid, 
hieronder de link naar de studie van Dr. Yuri Feldman :  
https://ecfsapi.fcc.gov/file/1210030663890/The%20human%20skin%20as%20a%20sub-
THz%20receiver%20%E2%80%93%20Does%205G%20pose%20a%20danger%20to%20it%20or%20not%20(1).pdf 

Het onderzoek van Dr. Yuri Feldman toont duidelijk aan dat zweetklieren als antennes functioneren 
en betekent dat 5G golven wel degelijk verder in het lichaam penetreren dan officieel wordt erkend.  

In het artikel wordt eveneens over hartproblemen, oogproblemen, immuunproblemen, enz.  
gesproken als gevolg van 5G en waarbij de nodige referenties worden opgegeven. 
 
7. Besluit 

Mogen wij de telecomindustrie blindelings vertrouwen en aanvaarden dat 5G wordt uitgerold, 
terwijl wij duidelijk het risico lopen om besmet, gecontroleerd en gemanipuleerd te worden ?  

Is het niet duidelijk dat er corruptie en criminele fraude plaats vindt en dit op verschillende niveaus ? 

5G absoluut willen opleggen ondanks al deze duidelijke indicaties, zou dit niet te beschouwen zijn als 
een misdaad tegen de mensheid en de natuur ?   

Moet er niet dringend iets gedaan worden om dit allemaal tegen te houden ? 

https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520958029.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213879X17300731
http://emftests.com/countless-studies-show-5g-frequencies-cause-illness/
https://ecfsapi.fcc.gov/file/1210030663890/The%20human%20skin%20as%20a%20sub-THz%20receiver%20%E2%80%93%20Does%205G%20pose%20a%20danger%20to%20it%20or%20not%20(1).pdf
https://ecfsapi.fcc.gov/file/1210030663890/The%20human%20skin%20as%20a%20sub-THz%20receiver%20%E2%80%93%20Does%205G%20pose%20a%20danger%20to%20it%20or%20not%20(1).pdf

