
5G: economisch belang of volksgezondheid? 

Kamer wil eerst stralingsonderzoek, dan pas 5G-netwerk 
De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de gezondheidsrisico's van straling door het 
nieuwe 5G-netwerk. Politieke partijen willen met spoed weten hoe het zit met eventuele 
gevaren vóórdat op grote schaal zendmasten worden geplaatst. 

Het moet dé nieuwe standaard worden voor mobiel internet: 5G. Nog sneller dingen 
downloaden op je mobiel, nog makkelijker alles online regelen. Maar terwijl overal al 
voorbereidingen worden getroffen om dit nieuwe netwerk uit te rollen, nemen de zorgen 
toe. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken die wijzen op een mogelijke samenhang van 
straling met hersentumoren, de ziekte van Alzheimer en onvruchtbaarheid bij mannen. ' 

    
5G: het grootste biologische experiment ooit 
Stralingsdeken - 24/7 blootstelling 
Vluchten kan niet meer - Draadloze straling 
Schade aan DNA - De natuur bedreigd 

Wildgroei 
Door de uitrol van het supersnelle internet via 5G wordt in de komende jaren een wildgroei 
aan antennes verwacht. Het bereik van de antennes is minder waardoor er veel meer 
zendmasten en antennes in het straatbeeld zullen verschijnen. Nu zijn nog een beperkt 
aantal straalmasten voldoende, straks zitten er antennes in bijna elke straat: bijvoorbeeld in 
lantaarns en bushokjes. 

In Friesland raakten koeien in paniek, mogelijk door testen 5G-netwerk. De ruim 500 koeien 
van de maatschap Visser-Bakker uit Menaldum (Fr) raakten volledig in paniek en vlogen door 
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de afrastering heen. Na een poosje in het duister hebben getast, kwam men er via een 
plaatselijk installatiebedrijf achter dat er 5G-testen werden gedaan met een nabijgelegen 
zendmast. Ook op het bedrijf van melkveehouder Freerk Abma uit Oudehorne (Fr) laten de 
koeien afwijkend gedrag zien. Ook hier wordt verband gelegd met 5G-testen in de buurt. 

Elon Musk's bedrijf, SpaceX, is van plan om 12.000 satellieten te lanceren om 5G wereldwijd 
vanuit de ruimte te leveren. De eerste 60 satellieten werden gelanceerd op 23 mei 2019 
vanuit Cape Canaveral, Florida. De tweede set van 60 satellieten was gepland voor lancering 
op 17 november; de derde set van 60 satellieten op 4 december. 
Planetary Emergency, een wetenschappelijke organisatie (Het Aardse Noodplan), met o.a. 
vertegenwoordigers van de Club van Rome, zegt: 'De activering van 5G-satellieten in de 
ruimte bedreigt catastrofale effecten, al in het komende voorjaar - niet door de directe 
straling, maar door de verandering van de elektromagnetische omgeving van de aarde, 
waarvan iedereen afhankelijk is voor zijn leven en gezondheid. Onze patronen van 
economische groei, ontwikkeling, productie en consumptie duwen de systemen die het 
Aardse Leven ondersteunen voorbij hun natuurlijke grenzen.' 

In juni werd in Bulgarije 5G voor het eerst getest in Sofia. Dit resulteerde in de dood van 
meer dan 700 duiven. 

Osho over stralingsintensiteit. 
De mens kan maar een bepaalde stralingsintensiteit verdragen. Zwangere vrouwen komen 
erdoor in gevaar en hun kinderen. Vele gevolgen zijn niet bekend maar worden bekend 
naarmate de tijd verstrijkt. Vis in de oceaan ontvangt straling en je eet de vis en krijgt ook 
straling mee.  
Osho: The Path of the Mystic. 

De groepering VERMINDER ELECTROSMOG  geeft o.a. aan dat er wereldwijd steeds meer 
steden zijn die geen medewerking meer willen verlenen aan dit dubieuze netwerk dat om 
economische reden over de hoofden van de bevolking moet worden uitgerold. Ook in 
Nederland groeit het gezonde verstand (de weerstand) enorm. 

Stop5Gnl.nl is in de lucht en hoe!  
Enige van onze stoere, slimme en doorzettende medestrijders hebben de handen ineen 
geslagen en hebben een gerenommeerd advocatenkantoor aan hun zij terwijl zij een kort 
geding tegen de Nederlandse staat zijn gestart met als eis de uitrol van 5G per direct te 
stoppen. 
Met de voorgenomen uitrol van 5G ondermijnt onze overheid niet alleen een gezond 
leefmilieu, maar ook onze privacy en de cybersecurity. Alle waarschuwingen worden in de 
wind geslagen en de politiek op lokaal niveau is niet voldoende bij machte om de plannen 
van het kabinet en de telecombedrijven te trotseren. 
Hoog tijd dus voor hulp in zwaarder geschut. Met als goede voorbeelden Urgenda en de 
PFAS-uitspraak is deze zaak zeker kansrijk. 

Wikipedia vermeldt over 5G o.a. het volgende: 
Het 5G-netwerk heeft een technologie om informatie met lichtdeeltjes over te dragen, 
theoretisch gezien 800 gigabits per seconde, tegenover het gemiddelde verbruik in 
Nederland van ruim 1 gigabyte per maand. Hoe hoger de frequentie, hoe meer capaciteit, 
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dan wel hoe sneller de verbinding, maar hoe minder het bereik van de antenne is. Meer 
kleine zenders in het straatbeeld zullen dus het gevolg zijn, zoals in bushokjes en op 
lantaarnpalen. Bij 5G worden de gegevens in 1 milliseconde verzonden, terwijl dit bij het 4G-
netwerk 50 milliseconden duurt. Voor een hoge dekkingsgraad zijn voor 5G meer antennes 
nodig dan voor de voorganger 4G. Een groep wetenschappers waarschuwt de Europese 
Commissie voor gezondheidsrisico's. 

 

Osho over het economisch belang, de zakenlieden. 
Een zakenman is één ding en in zaken zijn, is volledig iets anders. Je kunt in zaken zijn en 
religieus maar je kunt geen zakenman zijn en religieus. Ze zijn van elkaar gescheiden. Ik zeg 
niet dat je je zakendoen moet laten varen, want ik ben nooit voor enige afwijzing in de 
wereld, maar wanneer ik zeg dat een zakenman niet religieus kan zijn, bedoel ik dat in 
psychologische zin, niet het werk wat je doet. 
De mind van een zakenman is altijd over iets aan het onderhandelen, is altijd hebzuchtig, 
altijd denkend aan winst, altijd gericht op de toekomst, en ook altijd geïnteresseerd in 
onbetekenende, alledaagse dingen. Als ik zeg: 'Wees geen zakenman,' bedoel ik deze 
psychologie te laten vallen. Wees niet hebzuchtig, wees genereus! Wees niet cumulatief, 
wees delend gericht. Dat is ware afstand nemen. En leef niet naar de toekomst - leef in het 
moment, gericht op het moment. Dan ben je geen zakenman. Al wat ik je vraag, is niet het 
veranderen van de uiterlijke dingen, maar innerlijke houdingen, benaderingen, visies. 
Wees in zaken - dat is niet het probleem, maar wees geen zakenman. Denk aan grotere 
dingen, aan hogere dingen. Denk aan schoonheid, liefde, waarheid, God. Denk aan 
meditatie. Dit alles gebeurt enkel wanneer je in het moment bent, volkomen in het moment, 
wanneer je rustgevend bent en geen gespannenheid.  
Osho: The Perfect Master. 
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