
 

Dringende oproep: 5G is
een gevaar voor het leven!
De zogenaamde kwaliteitsmedia berichten zeer
euforisch over de nieuwe 5G mobiele telefonie
generatie. 
Duitsland is "achtergebleven" met de versrpeiding van de mobiele telefonie en heeft 
als belangrijke vestigingsplaats van industrieën absoluut een volledige bereikbaarheid
van de mobiele telefonie nodig.

De zogenaamde kwaliteitsmedia berichten zeer euforisch over de nieuwe 5G mobiele 
telefonie generatie. 
Duitsland is &quot;achtergebleven&quot; met de versrpeiding van de mobiele telefonie en 
heeft als belangrijke vestigingsplaats van industrieën absoluut een volledige bereikbaarheid 
van de mobiele telefonie nodig. Er mogen geen stralingsvrije zones meer zijn. Juist 5G 
maakt autonoom rijden mogelijk, meldt ons automatisch wanneer de melkfles leeg is en is 
existentieel noodzakelijk voor onze toekomst.
Wij brengen u vandaag als tegenstem een dringende oproep die u wakker zal schudden. 
Hier nu de essentiële gevaren van 5G:

1.   5G: gevaar voor onze fysieke integriteit!
Wie denkt dat de sprong van 4G naar 5G een volgende stap is, vergelijkbaar met de sprong 
van 3G naar 4G, vergist zich geweldig. Want 5G betekent een gigantische kwantumsprong 
en is de meest zwaarwegende menselijke ingreep in de natuur in de hele geschiedenis van 
de mensheid! Voor de installatie van 5G in heel het gebied van Duitsland, zijn ca. 800.000 
nieuwe zenders nodig. 5G vereist zo’n massale uitbreiding van de infrastructuur als nooit 
tevoren. Voor 5G, moeten exploitanten in stedelijke gebieden, ongeveer om de 100 meter 
een sterk stralende mobiele telefonie antenne installeren. Wat een woud van antennes, wat 
een &quot;Straling-tsunami&quot;!

Om ervoor te zorgen dat 5G ondanks de korte golfstraling voldoende doordringende kracht 
heeft, moet het zendvermogen tot 1000 keer worden verhoogd. 5G betekent dus twee 
dingen:

1. Overal aanwezige microgolfantennes

2. Dramatische opvoering van de stralingsintensiteit

Deze exponentiële toename van de gedwongen bestraling van de hele bevolking, is een 
onverantwoordelijk experiment op de menselijke gezondheid!

Reeds in 2011 classificeerde de WHO mobiele telefonie in categorie 2B van 
kankerverwekkende stoffen als &quot;mogelijk kankerverwekkend&quot;. Gerenommeerde 
wetenschappers eisen zelfs de classificatie in categorie 1 als 
&quot;kankerverwekkend&quot; op basis van de meest recente wetenschappelijke studies.
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Hoe gevaarlijk de 5G-technologie kan zijn, bleek eind oktober 2018 in Den Haag/NL:

Tijdens een 5G test vielen minstens 298 gezonde vogels dood uit de lucht. Ooggetuigen 
meldden dat ook eenden zich opvallend gedroegen en voortdurend probeerden hun kop 
onder water te houden. Ongeveer een week na de dood van de eerste vogels, toen weer een
5G test werd uitgevoerd,.vielen er opnieuw meer dan honderd dode spreeuwen uit de bomen
in het Huijgenspark in Den Haag, 

Conclusie 1: 5G vormt een aanzienlijke bedreiging voor de fysieke integriteit van mens en 
dier! 

2.   5G: gevaar voor het leven en onze vrijheid

Door dit wereldwijde microgolf-antennebos en deze RFID-microchips, die overal moeten 
worden ingebouwd, wordt het mogelijk om alles met alles te verbinden en alles met elkaar te 
laten communiceren. Het wordt het &quot;internet van alle dingen&quot; genoemd.

Tom Wheeler, ex-president van de Federal Communication Commission, FCC (verklaring: 
FCC is een Amerikaanse autoriteit die communicatiekanalen, omroep, satelliet en kabel 
regelt) vat het samen:
 
&quot;Honderden miljarden microchips die met producten zijn verbonden, variërend van 
pillenflessen tot gazonsproeiers. We moeten het idee terzijde schuiven dat de 5G toekomst 
uitsluitend voor stedelijke gebieden zal zijn. De 5G-revolutie zal alle hoeken van ons land 
treffen! Als er iets aangesloten kan worden, wordt het aangesloten!”

Dus ook de PC, de microfoon en de camera van de computer zullen worden aangesloten en 
daarmee komt er een totaal controlesysteem in onze huizen. Het 5G-netwerk kan door 
muren en huizen heen kijken en leidt tot een digitale controle van elke persoon. Deze 
controle strekt zich echter niet alleen uit tot het eigen huis, maar 5G maakt ook een 
omvangrijke controle van het hele landschap mogelijk, aangezien 5G een mobiele 
netwerkcapaciteit is. Ieder bewegend punt kan worden gecontroleerd. 

Onze huizen moeten tot zogenaamde &quot;smart homes&quot; worden [uitleg: intelligent 
thuis] en de steden moeten &quot;smart city's&quot; worden. Alles is digitaal verbonden via 
microgolven en zo zitten we gevangen in een microgolfnetwerk dat ons geestelijk, psychisch 
en fysiek verlamt. 

In het kader van deze &quot;digitaliseringwaanzin&quot; moet ook het geld gedigitaliseerd 
worden, d.w.z. men zal ongeloofwaardige argumenten gebruiken om burgers ervan te 
overtuigen dat contant geld &quot;voorbijgestreefd &quot; is. 

Zodra ALLES gedigitaliseerd is en het internet van de dingen verbonden is met de echte 
wereld, ontstaat er een volledige controle over ieder afzonderlijke mens! 

CONCLUSIE 2: 5G baant de weg naar een &quot;controledictatuur&quot; waarvan zelfs 
George Orwell de omvang niet had kunnen vermoeden. 

Beste kijkers, aangezien de massamedia deze tegenstemmen tot nu toe voor de mensen 
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verzwijgen, is deze uitzending ook een oproep. De frequenties worden al in het voorjaar van 
2019 door de federale Duitse netwerktoezichthouder geveild. De doelstelling is dat eind 2022
98% van de huishoudens op het 5G-netwerk zijn aangesloten.

Steun daarom alstublieft onze wakker-schuddende oproep, door dit programma NU naar 
zoveel mogelijk van uw vrienden en kennissen te sturen via de ingelaste link! Lees meer 
over 5G technologie in onze 5G serie. Zo helpt u actief mee opdat ook uw onmiddellijke 
omgeving wakker wordt en er een belangrijke gemeenschappelijke tegenbeweging ontstaat.

door kw.

Bronnen:

https://www.youtube.com/watch?v=BLGsWDOuXVQ( ARD-Tagesschau 26.11.18)
https://www.zeitenschrift.com/artikel/5g-mobilfunk-globaler-mikrowellenherd-ohne-entrinnen
https://www.epochtimes.de/gesundheit/mysterioeses-massenvogelsterben-in-den-haag-mobilfunk-
5g-gefaehrlicher-als-gedacht-a2706294.html
https://www.5gspaceappeal.org/
https://globalundergroundnews.de/the-5g-beast-system-memo/
https://www.youtube.com/watch?v=jE4uaGdwnAs

Verwijzing naar al uitgezonden uitzendingen:
www.kla.tv/12947(D)
www.kla.tv/1019(D)
https://www.kla.tv/5g-mobilfunk

Dit zou u ook kunnen interesseren:

#5G-Mobiele-Communicatie - Mobiele Communicatie - www.kla.tv/5G-nl

#Kanker - www.kla.tv/Kanker-nl

Kla.TV – Het andere nieuws ... vrij – onafhankelijk – ongecensureerd ...

è wat de media niet zouden moeten verzwijgen ...
è zelden gehoord van het volk, voor het volk ...
è nieuwsupdate elke 3 dagen vanaf 19:45 uur op www.kla.tv/nl

Het is de moeite waard om het bij te houden!

Gratis abonnement nieuwsbrief 2-wekelijks per E-Mail

verkrijgt u op: www.kla.tv/abo-nl

Kennisgeving:

Tegenstemmen worden helaas steeds weer gecensureerd en onderdrukt. Zolang wij niet 
volgens de belangen en ideologieën van de kartelmedia journalistiek bedrijven, moeten wij er
elk moment op bedacht zijn, dat er voorwendselen zullen worden gezocht om Kla.TV te 
blokkeren of te benadelen.

Verbindt u daarom vandaag nog internetonafhankelijk met het netwerk!

Klickt u hier: www.kla.tv/vernetzung&lang=nl
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worden.
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