5G: Silent Warfare (04-03-2019)
Introductie
Sommige mensen denken dat 5G slechts de volgende generatie Wi-Fi is na 4G, maar dit is zeker niet het
geval. De 5G-technologie is fundamenteel verschillend en veel gevaarlijker. Bijvoorbeeld is het plan om
elke 100 meter een zender te plaatsen en om 200.000 nieuwe satellieten te lanceren, waarbij de power
20 keer zo sterk is. Elke vierkant meter van de planeet wordt daarbij bestraald, inclusief alle bergen,
oceanen, alle dieren, alle planten en insecten en al het leven in de zee. Klinkt dit misschien overdreven?
Niet volgens vele artsen, wetenschappers en klokkenluiders.
Technologie
Men zegt dat het gedeelte van het spectrum dat wordt gebruikt voor radiofrequenties voor zaken zoals
radio, mobiele telefoons, tv, satellieten, militaire tactische wapens en communicatie, Wi-Fi, etc., bijna tot
de maximale capaciteit is benut (is dit wel waar?). De elite/multinationals hebben daarom het onzalige
plan bedacht om een ander gedeelte van het spectrum te gebruiken, nl. 30 tot 300 Gigahertz. Omdat
frequenties en golflengten een vaste correlatie hebben, betekent dit dat hierbij kortere golflengten nodig
zijn: van een paar mm. (Het totale bereik van “radio”golven is van 3 Hertz tot 300 Gigahertz, met
corresponderende golflengten van 1 km tot 1 mm.) De golflengte van 1G, 2G, 3G en 4G is tussen 65 cm
en 12 cm. Deze stralen kunnen door bakstenen muren dringen (maar niet door dik beton). De
zendmasten zijn hoog geplaatst zodat de straling schuin naar beneden over de huizen is gericht. Bij 5G is
de golflengte maar een paar mm en deze straling wordt geblokkeerd door bakstenen muren (gebouwen).
De “oplossing” hiervoor is om de sterkte van de straling te verhogen met een factor 20. Om een paar
getallen te noemen: de Oostenrijkse stralingslimiet is 0,6 Volt/meter. De actuele staling van Wi-Fi is
ongeveer 6 V/m. De straling van 5G is echter 60 V/m tot 125 V/m. De veilig geachte grenswaarde voor
biologische organismen is 0,1 V/m, (zoals bepaald is door wetenschappers), en 0,3 V/m wordt de
“genocide-grens” genoemd. (De officiële grenswaarde in Nederland is 61 V/m.) Om zoveel energie te
kunnen genereren, worden “phased array” antennes gebruikt: rijen en kolommen sprietantennes op een
vlak vierkant oppervlak, te vergelijken met de HAARP antennes in Alaska (2,3), maar dan op kleine schaal.
Een 5G basisstation kan 64 tot 1024 antennes hebben op een oppervlak van 10x10 cm, die op 2 meter
hoogte staan en direct, horizontaal, alles aanstralen, in combinatie met de straling van de 200.000
satellieten. Deze zenders hebben ook de mogelijkheid om de stralenbundels op een gewenste afstand en
richting – bijv. op 300 meter of 50 km - , te bundelen tot een piekstraling. (Dit in tegenstelling tot de
2G/3G/4G masten waarbij de sterkte afneemt naarmate de afstand toeneemt.) Ook genereren ze meer
power dan de som van de antennes. Dit maakt afstand irrelevant. Ze kunnen ook een smalle straal
richten op een persoon, of iemands hoofd of oog. In 5G smart phones kunnen 16 kleine antennes zitten,
die samen werken om de dichtstbijzijnde zendmast te zoeken. Hierbij kan 20 Watt worden bereikt (9),
tegenover gemiddeld 2 Watt bij de huidige smart phones. Een 5G zendmast kan zelfs 900.000 Watt
genereren (9), en de straling gaat dwars door je lichaam heen als je tussen iemands smart phone en een
zendmast staat. Kortom: 5G is 400 keer zo veel als de “genocide-grens”! In september 2018 werden 5G
testen gedaan door HS op de Hoefkade 3 in Den Haag, waardoor 238 spreeuwen dood op de grond
vielen die in bomen zaten in het Huygenspark, op een afstand van ongeveer 200 meter. De spreeuwen
vielen gewoon dood op de grond, soms met 100 tegelijk (10). (Interessant is dat in de tv
serie FlashForward honderden vogels dood uit de lucht vallen a.g.v. een geheim experiment met grote
zendtorens in Afrika.) (Zie ook hier: spreeuwen vallen dood uit de lucht in Canada, en hier: Engeland.) Dit
is het eerste bewijs, door burgers waargenomen, dat 5G dodelijk is. De 5G technologie is niet getest. Alle
zaken die op de markt komen, van speelgoed tot fietsen tot auto’s, moeten getest worden op veiligheid.
5G is niet getest. Dit maakt 5G illegaal. Dit is niet erg verbazend, aangezien de meeste militaire wapens
“illegaal” zijn (want schadelijk of dodelijk), dus per definitie “niet veilig”. In feite is 5G een Directed Energy
Weapon (DEW) of kan gebruikt worden als een Directed Energy Weapon (6), volgens Mark Steele, een
expert op het gebied van militaire technologie (14). Zeer verontrustend is het nieuws dat de
“gezondheids”organisaties (zoals de FFC24, ICNIRP (20), het RIVM en de Gezondheidsraad) onlangs de
nationale maximale grenswaarden voor straling hebben verhoogd. Bijvoorbeeld is de nieuwe
grenswaarde in Zwitserland 200 V/m, terwijl dit eerst 61 V/m was (7). Dit bewijst dat de
“gezondheidsorganisaties” samen werken met de telecombedrijven. Wat betreft de doordringing van
straling in de huid: bij “normale” straling kunnen atomen en cellen elektrisch geladen worden en gaan
bewegen in het lichaam, maar bij 5G worden deze cellen of atomen zelf antennes, die daarom veel
dieper in het lichaam kunnen doordringen (9). Erg belangrijk, vooral voor mensen die bekabelde modem
gebruiken, is dat 5G per definitie draadloos is (dit wordt Fixed Wireless Access of FAW genoemd.) De
kabelnetwerken kunnen worden los gekoppeld maar dit zal niet snel gebeuren vanwege de investeringen
in koperen leidingen en glasvezelnetwerken. 5G testlocaties in Nederland zijn Valthermond (Drenthe),
Groningen en Den Haag, voor zover bekend. Haarlem en Apeldoorn willen de eerste “smart cities” (21)
worden, hetgeen bewijst hoe onwetend de gemeenteraden zijn. De volgende landen zijn bezig met de
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voorbereidingen voor een 5G netwerk: USA, Zuid-Korea, Zweden, Estland, Tukije, Japan en China.
Houston en Dallas willen de eerste "smart cities" worden in de USA. Een ander belangrijk punt is dat er
miljoenen bomen gekapt kunnen worden omdat bomen die nat zijn van de regen, de straling van 5G
aardt.
Samenvatting van de 5G technologie
Voor mensen die weinig tijd hebben of moeite hebben met technologie volgt hier een opsomming van de
belangrijkste zaken:
•

5G gebruikt een ander deel van het spectrum van straling: tussen 30 GigaHz en 300 GigaHz.

•

dit betekent dat er (per definitie) kortere golflengten nodig zijn.

•

deze korte golven kunnen niet door gebouwen heen komen.

•

om door gebouwen heen te komen wordt de energie verhoogd van 6 Volt/m naar 61 tot 125 Volt/m.

•

elke 100 meter komt een zendmast;

•

die gepulste, richtbare antennes heeft in verticale en horizontale rijen, zoals HAARP in Alaska.

•

deze zendmasten kunnen 64 tot 1024 stralen tegelijk uit zenden i.p.v. één brede straal bij 4G tot
nu toe.

•

5G kan gebruikt worden als een Directed Energy Weapon.

•

5G smart phones kunnen 20 Watt uitstralen i.p.v. gemiddeld 2 W. nu.

•

5G stralen kunnen 100 keer verder het lichaam in dringen dan bij 4G.

•

de nationale grenswaarden worden verhoogd (of zijn al verhoogd) van 61 Volt/m naar 200
Volt/meter.

•

Door 5G testen in Den Haag zijn 238 spreeuwen dood uit bomen gevallen. Ook zijn er berichten
van dode spreeuwen uit Canada en Engeland.

•

Er kunnen miljoenen bomen gekapt worden.

De schade van hoogfrequente straling tot nu toe
Op 23 september 1998 werden 66 satellieten gelanceerd voor de eerste satelliet telefoons. Als gevolg
hiervan steeg het nationale (USA) sterftecijfer van 4% naar 5%, EHS mensen (22) kregen hoofdpijn en
neusbloedingen, en duizenden postduiven raakten de weg kwijt. Sinds ongeveer het jaar 2000 daalde het
IQ van mensen met 60%(!) (19), het aantal doden onder jongeren a.g.v. hersentumoren verdriedubbelde,
dementie werd in Engeland doodsoorzaak nummer één, en vele EHS mensen kunnen alleen nog hun
huis verlaten met stralingwerende kleding en helmen. Het lichaam is voor een groot deel elektrisch: de
hersenfuncties zijn elektrisch (EEG), het hart wordt aangestuurd met elektrische pulsen (ECG), het
zenuwstelsel genereert elektrische pulsen, de huid heeft een elektrische weerstand (leugendetectors), de
spieren reageren op elektriciteit, etc. Alleen de Gezondheidsraad denkt dat mensen zakken zout water
zijn (de SAR test voor mobiele telefoons bestaat uitsluitend uit het meten van de temperatuur van een
bak met zout water).
Dus het is geen wonder dat miljoenen mensen lijden aan kanker, hersentumoren, diabetes, dementie,
Alzheimer, onvruchtbaarheid, geheugenverlies, concentratieproblemen, slapeloosheid, burn-outs,
moeheid, leukemie, miskramen, hartfalen, beroerten, MS, zelfmoord, hoofdpijn, bloedkanker, melatoninereductie, ADHD, depressies, impotentie en chronische vermoeidheid, sinds de steeds toenemende
hoeveelheid straling (hoewel verschillende ziekten meerdere oorzaken hebben). Volgens Barrie Trower is
binnen 10 jaar een wereldwijd verbod op straling nodig om te voorkomen dat maar één op de 8 kinderen
gezondwordt geboren, en na vijf generaties de meeste dieren en insecten dood zullen gaan (een test
waarbij ratten werden bestraald had het effect dat alle ratten na 5 generaties dood waren). Uiteraard is
5G rampzalig voor alle EHS mensen en zeer gevaarlijk voor alle andere mensen.
Reacties van wetenschappers, artsen, politici, activisten, klokken-luiders e.d. op het 5G plan
Wanneer wetenschappers en experts woorden beginnen te gebruiken als “waanzin”, “5G is dodelijk”, en
“dit is waanzinnig”, dan is het verstandig om te kijken naar wat ze te zeggen hebben. En wetenschapper
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Martin Pall en expert in militaire technologie Mark Steele gebruiken deze woorden. Er is een
“International Appeal to Stop 5G on Earth and in Space” gelanceerd, ondertekend door 48.523 (per 1502-2019) wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers. Dit is gestuurd naar de Verenigde
Naties, de WHO, de EU, de Raad van Europa, de regeringen van alle landen (11). Ten tweede hebben
artsen en wetenschappers een eigen oproep gedaan tot een moratorium op 5G; “The Appeal” (17).
In Nederland zijn verschillende campagnes gestart (zie hier, en hier). Zeer interessant zijn de YouTube
video’s (lezingen) van Mark Steele en Martin Pall (zie: "bronnen").
Wie zijn verantwoordelijk?
In zeer algemene zin zijn de marktwerking, geld, hebzucht, onwetendheid, macht en technologische
ontwikkeling zonder morele of spirituele ontwikkeling de oorzaak van de ernstige situatie op deze planeet.
Als we iets verder zoeken, zien we multinationals, overheden, militaire technologiebedrijven, de
massamedia, telecombedrijven, e.d. Bij nader onderzoek blijkt dat al deze bedrijven samen werken,
oftewel: ze zijn allemaal corrupt.
Voornamelijk vanwege het geld, of de macht, of beide. Een voorbeeld: De ex-directeuren van KPN en
Telfort vertelden op nationale tv (Zembla) dat de telecombedrijven van de Nederlandse overheid
verwachtten dat deze de klachten van burgers i.v.m. gezondheid niet serieus zouden nemen (m.a.w. dat
de overheid zou ontkennen dat hoogfrequente straling schadelijk is). Als de overheid hier niet mee
akkoord zou gaan, zouden de telecombedrijven de 3,8 miljard euro die ze aan de overheid hadden
betaald voor verkochte radiofrequenties, terug eisen, plus de 3,8 miljard die zij hadden geïnvesteerd. (De
Italiaanse overheid heeft in 2018 6,55 miljard euro ontvangen voor de verkoop van 5G frequenties, dus er
is weinig kans dat zij binnenkort aan de burgers zullen vertellen dat 5G gevaarlijk is.)
Wat betreft de grondwettelijke taak van de overheid om de gezondheid van de burgers te beschermen:
de overheid baseert haar grenswaarden voor straling op de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad
hanteert verouderde en foutieve tests en standaards in de volledige wetenschap dat deze verouderd en
foutief zijn. Dit betekent dat alle betrokkenen corrupt zijn en dat talloze burgers die er op vertrouwen dat
de overheid hen beschermt tegen gezondheidsrisico’s, ziek worden en dood gaan. De Nederlandse
overheid heeft (net op tijd) een nieuwe wet aangenomen die zegt dat het verboden is om de overheid aan
te klagen als het gaat om gezondheidsaspecten. Ze wisten nl. zeer goed dat de overheid failliet zou gaan
als de burgers met claims zouden komen. Als - na de implementatie van 5G -, ziekten zoals
hersentumoren en dementie plotseling met bijv. 50% toenemen dan zal de overheid waarschijnlijk zeggen
dat een nieuw virus de oorzaak is en dat iedereen ingeënt moet worden. Want ze kunnen niet toegeven
dat hoogfrequente straling gevaarlijk is vanwege de deal met de telecom bedrijven. Dus er is een
ondergrondse doofpotaffaire aan het broeien, die elk moment openbaar kan worden als er een kritisch
aantal mensen wakker wordt.
Wat kunnen we doen?
Nu is het tijd om je leven objectief te bekijken en jezelf af te vragen of je al die nieuwe apparaten
zoals tablets, smart phones, lap tops, Wi-Fi routers, smart horloges, slimme meters, DECT telefoons en
magnetrons echt nodig hebt. Een paar decennia geleden las ik ergens dat de elite van plan was om zeer
geavanceerde apparaatjes te fabriceren waarmee ze iedereen onder controle zouden kunnen
houden (23), en dat de mensen deze apparaatjes ook nog uit vrije wil zouden willen kopen! Ik kon dit niet
geloven, maar dit is precies wat er is gebeurd. De criminele en corrupte elite verdient miljarden omdat de
mensen die apparaatjes kopen. Als je werkelijk wilt (over)leven is het nu de tijd om alle apparaatjes die
hoogfrequente straling geven weg te gooien. Je hebt zelfs een betere internetverbinding met kabels. (Als
je een mobiele telefoon absoluut nodig hebt voor je beroep, moet je op bepaalde zaken letten, zoals
nooit de telefoon tegen je hoofd houden en nooit de telefoon in de slaapkamer leggen. Alle belangrijke
tips om jezelf te beschermen tegen straling van alle apparaten kan je vinden in het boek van Bill
Cadwallader 24.) Daarna is het nodig om je te informeren, de informatie te delen, protest campagnes te
steunen, groepen te vormen, lezingen te geven en te demonsteren. De massamedia zijn corrupt en
onderdeel van de zwendel, dus deze zullen de succesverhalen niet snel vertellen. In Italië heeft een
rechter bevolen alle Wi-Fi uit een school te verwijderen, a.g.v. klachten van een ouder. In India is het
protesterende burgers gelukt om zendmasten uit een bewoond gebied te verwijderen, in de Utrechtse
Heuvelrug heeft de gemeenteraad besloten geen nieuwe lantaarnpalen met Wi-Fi, camera’s, microfoons
en LED’s te kopen (in feite 5G) a.g.v. protesten van de bewoners, in bibliotheken in Frankrijk is W-Fi
verboden a.g.v. de klachten van werknemers, alle 50 slimme meters in een flat in de USA zijn verwijderd
binnen een uur nadat de provider een brief had ontvangen van één van de bewoners (die niet meer kon
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slapen) over de gevaren van HF straling. En de lijst met successen wordt langer en langer. Mocht je last
krijgen van hoofdpijn, slapeloosheid en desoriëntatie, na de installatie van 5G, dan kan het verstandig zijn
om stralingwerende kleding te kopen en je slaapkamer af te schermen. In een artikel in het AD van 0603-2019 wordt gesteld dat "kinderen en jongeren slechter kunnen slapen als gevolg van het "blauwe licht"
van de schermen". Dit zegt het RIVM, hetgeen bewijst dat zowel de media als het RIVM corrupt zijn, want
de media behoren onafhankelijk onderzoek te doen en de burgers te informeren over mogelijke
gevaarlijke aspecten in de samenleving en het is de professionele taak van het RIVM om HF-straling van
mobiele telefoons onafhankelijk en grondig te onderzoeken op mogelijke schadelijke gevolgen voor de
volksgezondheid. Het feit dat er duizenden wetenschappelijke rapporten zijn die deze schadelijke
gevolgen bevestigen, onderstreept het feit dat het RIVM corrupt is nog eens te meer. Wacht eens even...
het RIVM zegt dat het niet geldt voor tv kijken, want dit "gaat om een ander soort blootstelling". Geven tv
schermen dan geen "blauw licht"? (Dat LCD schermen "blauw" licht geven is trouwens onzin: ze geven
de kleur van (wit) daglicht (5000 Kelvin i.p.v. de kleur van kunstlicht, dat 3200 Kelvin is.) Komt er nu één
oor van een konijn te voorschijn, dat binnenkort uit de hoed wordt getoverd? Om te voorkomen dat het
RIVM zich onsterfelijk belachelijk maakt als het publiek wakker wordt, en zichzelf het beste kan opheffen?
Wat verder altijd goed is, ook met de bestaande straling, is om stralingwerende kleding te dragen of te
gaan dragen.
Alternatieve technologie
Merkwaardig is het dat er alternatieve technologie bestaat maar nauwelijks wordt gebruikt. Glasvezel kan
alle internetverbindingen verzorgen en is veilig (hoewel het makkelijker voor de NSA is om zeer grote
hoeveelheden informatie van de burgers te kopiëren naar hun servers). Er bestaat lichttechnologie
waarbij een basisstation aan een plafond van een kantoor licht met informatie kan zenden naar alle
werkplekken, en dit is volkomen veilig. Er bestaat alternatieve technologie voor mobiele telefonie die
100% veilig en goedkoper is, maar we worden gedwongen de gevaarlijkste technologie te gebruiken. Dit
leidt zeker tot de vraag waarom. Waarom wordt de gevaarlijkste technologie aan ons opgedrongen?
5G en Orgonite
Omdat de technologie van 5G versterkt kan worden met de metalen van chemtrails, is het zeker de
moeite waarde om zoveel mogelijk Cloud Busters en Tower Busters te plaatsen. Het is al bewezen dat
chemtrails oplossen door Cloud Busters. Tegen de directe HF straling kan je weinig doen, om de schade
aan mensen, dieren en planten te verminderen, zoals wel blijkt uit bovenstaand verhaal. Niettemin blijft
het belangrijk om jezelf te beschermen met TB's in je huis, je tuin, door een Orgonite hanger (bijv. de
Harmonic Pendant van Carol Croft) te dragen, een Orgonite piramide of HHG in huis te zetten: dit is altijd
aan te raden.
Positief punt
Volgens Benjamin Fulford is de financiele CEO van het Huawei Technologies, Meng Wanzhou,
gearresteerd omdat ze probeerde het 5G netwerk met grote snelheid uit te rollen. Dit kan natuurlijk niet in
de main stream media vermeld worden, dus volgens de media is ze zogenaamd wegens "fraude"
gearresteerd. (Benjamin Fulford, 04-02-2019. Dit hebben contactpersonen van geheime diensten aan
Fulford verteld. Hopelijk wordt dit binnenkort bevestigd door meerdere bronnen, maar het is een positief
punt dat er blijkbaar achter de schermen gewerkt wordt aan de bescherming van het publiek en de aarde.
Ex-president Ronald Reagan zei in een speech voor de VN in 1987: "Perhaps we need some outside
universal threat to make us recognize this common bond", (doelend op een mogelijk aanval van
buitenaardsen (hetgeen de Cabal nu van plan zijn om te faken). In dit geval gaat het om een universal
threat van 5G waardoor we the people zich wereldwijd kunnen verenigen. Niet alle mensen hoeven
hiervoor wakker te worden: een kritisch aantal is voldoende. Eén van de belangrijkste vereisten voor
groei is negativiteit. Mogelijk is de 5G dreiging negatief genoeg voor een wereldwijde positieve
samenwerking.
Conclusie:
5G is een massavernietigingswapen (en het is niet in bezit van Saddam Hussein!).
Bronnen (het hele artikel kan als PDF worden gedownload: zie onderaan)
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Noten
20. ICNIRP: International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection, een privé organisatie.
21. In een smart city zijn alle draadloze apparaatjes verbonden met
het 5G netwerk. Zie The Internet of Things.
22. EHS: Electromagnetic Hyper Sensitivity (hooggevoeligheid voor
elektromagnetische straling). 5% van de bevolking is EHS: in
Nederland 750.000 mensen.
23. Mind control is niet het onderwerp van dit artikel, maar is zeker
mogelijk met 5G. Zie Elena Freeland (boeken: 2, 3).
24. FCC: Federal Communications Commission, een bureau dat
communicatie via radio, tv, satelliet en draadloze netwerken
reguleert in de USA. Maar het heeft geen gezondheidsafdeling (!).
Meer informatie: website met meer dan 75 links naar websites over 5G
http://www.ukfamilylawreform.co.uk/wifi.htm
De tekst in onderstaande PDF mag gebruikt worden voor publicatie na toestemming van de auteur.
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