WAT KUN JE DOEN?
1. Informeer jezelf: zorg dat je
alles weet van 5 G
2.
Informeer anderen: zorg
dat iedereen dat weet
3. Vorm groepen: samen sta je
sterker!
4. Benader plaatselijke politici
en instanties
5. Schrijf brieven naar
landelijke en gemeentelijke
politici
6. Onderteken petities,
bijvoorbeeld deze:

https://stralingsbewustzuidke
nnemerland.nl/landelijkepetitie-5g/
of deze:
http://www.verminderelectrosmog.nl/petitie/
7. Werk mee om het 5G –
netwerk tegen te houden!

We staan hierin moederziel
alleen… Géén van de 150 parlementariërs maakt zich druk over
5 G en de gezondheidsproblemen
die daarmee samenhangen. En de
regering wil alleen maar zo gauw
mogelijk 5 G invoeren. Deze
herfst al worden de eerste
frequenties geveild…
Ook van de Europese Unie is er
geen steun te verwachten. Wij
moeten het dus zelf gaan doen:
de straat op gaan om deze aanval
op onze gezondheid te
voorkomen. Doe een oranje hesje
aan en trek een rode lijn:

WIE WIL 5 G ??

Ons wordt niets gevraagd,
maar als we mogen kiezen
tussen een paar speeltjes
(zelfrijdende auto’s,
supersnelle spelletjes, voor
alles afstandsbedieningen)
of onze gezondheid:
wat kiezen we dan ??

STOP! Tot hier en niet verder!!
4 G mag nog nèt, 5 G mag niet
meer!! Computers en smart
Phones zijn leuk en handig, maar:
GEZONDHEID IS BELANGRIJKER

Meer informatie: www.alertgroepen.nl

Onze gezondheid is toch het
allerbelangrijkste….!? Dus:

Met 4 G kunnen we alles wat
nodig is voor een snel internet en
veel communicatie….
Maar
sommige mensen hebben nu al
ernstig last van elektrosmog en
voelen zich door straling
hondsberoerd.
Met 5 G kunnen we veel meer en
veel sneller, maar dan gaat dat
wel ten koste van onze
gezondheid…!
Want iedereen zal dat gaan
merken aan zijn lijf…
Er zijn grote groepen artsen die
gewaarschuwd hebben voor de
gevolgen van 5 G en petities
hebben geschreven aan de
politiek om te stoppen hiermee
maar er wordt niet naar hen
geluisterd: de 5 G – trein dendert
door….!!
In Den Haag wordt het 5Gnetwerk al in 2020 uitgerold!
Het is dus zaak snel actie te
ondernemen voor het te laat is!

WIST JE DAT:
- er 20.000 satellieten moeten worden
gelanceerd die allemaal 5G-stralen naar
de aarde zenden (gebeurt al)

er heel veel bomen moeten
worden gekapt (gebeurt al) die het 5Gnetwerk kunnen storen (maar die
kunnen we juist niet missen voor onze
zuurstof en het klimaat)
er op elke hoek van de straat
kleine antennes komen, ook in
lantaarnpalen, slimme meters,
bushokjes etc. (om de 120 m)
de straling van 5G dezelfde
werking heeft als magnetrons
we binnenkort allemaal overstresst, geïrriteerd en opgefokt zullen
rondlopen door dit alles
daarnaast 5G ook kan leiden tot:
slapeloosheid, meer ontstekingsziektes, kanker, hartfalen, leerstoornissen, geheugenproblemen
er geen ontkomen aan is: de
dekkingsgraad zal 98% zijn!!

Zelfs WIKIPEDIA schrijft onomwonden over gevaren voor
de gezondheid door 5G-straling
voor mensen en dieren. Bij een
proef met 5G in Den Haag, de
eerste stad in Nederland die 5G
krijgt, en waar al talloze bomen
zijn gekapt, vielen de spreeuwen uit de lucht. Verhalen over
verkeerde bessen kloppen niet
met de werkelijkheid!!
Koeien in Groningen werden
gek van de irriterende straling.
Mensen in een gebied met 5Gexperimenten berichtten: ‘We
hebben de hele dag hoofdpijn
en alle elektrische apparaten
slaan voortdurend op hol !!....’
De toegelaten stralingsnorm in
Nederland is vele malen hoger
dan in omringende landen, dus
hier mag alles, wat in andere
landen in Europa gevaarlijk
voor de gezondheid van mens
en dier wordt genoemd. Dus:
graag één norm voor heel
Europa!! En wel: een hele
lage….!!

