
joe. Volgens Dr. Trower veroor-
zaken de golflengtes die gebruikt
worden bij 5G, enorme schade
aan menselijke ogen, oren, huid
en voortplantingsorganen. In
combinatie met andere frequen-
ties dringt de straling nog dieper
door in het lichaam. Dr. Trower
noemde tests met microgolf-
straling waarin ongeveer 100
runderen waren gestorven. Ex-
perimenten hebben aangetoond
dat 90% van de insectensoorten
binnen enkele generaties vernie-
tigd worden. Virussen en bacte-

riën daarentegen gedijen goed
onder microgolven. De stra-
ling is dodelijk voor bomen en
struiken omdat het hun afweer
verzwakt en omdat het fotosyn-
these mechanisme - het meta-
bolisme van planten - wordt
vernietigd. Het Nardi-gebergte
in Australië bv. werd van GSM-
masten voorzien. Het voorma-
lige natuurgebied veranderde
in een levenloze woestijn. Waar-
om worden deze feiten verbor-
gen gehouden? [2]

enm. In het menselijk lichaam
zijn ongeveer 4.500 biologi-
sche structuren aangetoond die
allemaal gebaseerd zijn op bio-
chemische processen, in ver-
binding met elektrische inter-
acties. De microgolven van
het GSM-netwerk werken pre-
cies op deze biologische regel-
kringen in de lichaamscellen.
Bovendien worden voor de
nieuwe 5G-netwerkgeneratie
nog kortere golven (micro- of
millimetergolven) dan voorheen
gebruikt. Met de momenteel
geplande 750 impulsfrequen-

ties kunnen lichaamscellen ge-
irriteerd raken en - volgens Dr.
Trower - ongeveer 200 ziekten
worden veroorzaakt, waaron-
der ernstige schade aan herse-
nen en zenuwen. Als de scha-
delijke frequenties bovendien
nog gecombineerd worden, zijn
er vrijwel onbeperkte mogelijk-
heden voor schade aan de ge-
zondheid. Aangezien planten
en dieren dezelfde biologische
structuren hebben als mensen,
zijn ook zij grote verliezers van
communicatie, gebaseerd op
microgolven. [1]

INTRO
Deze uitgave vat het interview
samen dat in maart 2019 op
Kla.TV werd gegeven door
Dr. Barrie Trower, een voor-
malig Royal Navy microgolf-
wapenspecialist uit het Ver-
enigd Koninkrijk. In het inter-
view verklaarde hij dat heel
de mobiele telefoontechnolo-
gie gebaseerd is op de uiterst
gevaarlijke microgolf-techno-
logie. Afhankelijk van de fre-
quentie en het type puls kan
deze mobiele radiotechnologie
worden gebruikt om elk type
van ziekte te genereren. Er

zou geen ontkomen aan zijn,
want zelfs de kleinste stra-
lingsdoses zouden op lange
termijn de meest flagrante
schade veroorzaken, tot en
met de eliminatie van volke-
ren. Dr. Trower noemt in zijn
interview de touwtjes trek-
kers van deze verraderlijke
techniek en toont ook een
uitweg. Degenen die om hun
eigen toekomst en die van
hun dierbaren geven, moeten
deze uitgave zorgvuldig be-
studeren en doorgeven.

De redactie (hm.)
"Mobiele telefoons zijn echt geen instrumenten voor

sociale interactie! Ze zijn in werkelijkheid ontworpen voor
gebruik in noodgevallen. Ze zijn niet bedoeld voor lange

gesprekken of andere doeleinden!"
Dr. Barrie Trower, voormalig specialist van de Koninklijke Marine

voor de ontwikkeling van microgolf-wapens.

5G- straling schaadt mens, dier en natuur
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Microgolven: feiten over de gevaren

Er is geen veilige grenswaarde
jem. Volgens een studie over de
ontwikkeling van kanker bij de
mens bevordert zwakke, perma-
nente microgolfstraling de groei
van kanker meer dan korte ter-
mijn straling met een hogere
intensiteit. Het is bekend dat de
Sovjets tijdens de Koude Oor-
log de Amerikaanse ambassade
met lage microgolf-niveaus heb-
ben bestraald. Op dat moment
hadden de ambassadeurs van de
Verenigde Staten het hoogste
kankerpercentage per bevol-
kingseenheid. Dit is te wijten

aan het feit dat de bescherming
van menselijke cellen tegen
schade door microgolven alleen
reageert wanneer een bepaal-
de limiet wordt bereikt. Lagere
stralingsniveaus kunnen onge-
hinderd inwerken met dodelijke
gevolgen. Volgens Dr. Trower
is er geen veilige grenswaarde.
Elke microgolfstraling bescha-
digt de biologische processen in
cellen van mensen, dieren en
planten. Alleen volledige af-
bouw van de microgolf-techno-
logie biedt echte veiligheid. [5]

joe. Volgens Dr. Trower worden
microgolven gebruikt in biolo-
gische oorlogsvoering. Twee
van de frequenties van de nieu-
we GSM-technologie 5G doden
direct. Een bepaalde frequentie
zorgt ervoor dat darmfuncties
instorten en een andere frequen-
tie veroorzaakt kanker. Boven-
dien kunnen stemmingen en
emoties van mensen al van in
de jaren '70 van de vorige eeuw

door microgolven worden op-
gewekt en zo kan een van de
5G-frequenties leiden tot zelf-
moord. Een andere kan wor-
den gebruikt om een menigte
onder controle te houden, door
mensen bijvoorbeeld op hun
knieën te dwingen. Met welke
bijbedoelingen wordt deze ver-
raderlijke technologie losge-
laten op de nietsvermoedende
mensheid? [3]

Microgolven als (onzichtbare) wapens
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"Deze technologie van microgolven zal wereldwijd meer
leed en dood veroorzaken dan de pest van 1664 en 1340,

meer dan alle plagen in deze wereld!"
Dr. Barrie Trower

Microgolven veranderen het weer
enm. Omdat de ionosfeer op
een hoogte van ongeveer 90 km
op een bepaalde manier gelei-
dend is, kunnen golven vanuit
de aarde naar deze laag worden
gestuurd en kan de straling naar
de aarde worden teruggekaatst.
De Verenigde Staten bijvoor-
beeld zouden een microgolfbun-
del naar de ionosfeer kunnen
sturen en die naar andere landen
kunnen reflecteren. Zo vernie-
len ze bomen, vee en gewassen,

beïnvloeden het weer en stor-
men of veroorzaken soortgelij-
ke effecten en zelfs aardbevin-
gen. Tijdens de Vietnam-oorlog
hebben de Amerikanen het
weer in Vietnam veranderd, zo-
dat de Vietnamezen hun voorra-
den niet konden transporteren
naar waar ze nodig waren. Het
beïnvloeden van het weer is
een grote specialiteit en werke-
lijk gemakkelijk te hanteren. [4]



S&T is een krant van mensen uit de hele wereld die duide-
lijkheid zoeken en rechtvaardigheid liefhebben. Ze heeft tot
doel de mensen te informeren over verzwegen waarheden,
en krijgt haar artikelen van haar lezerspubliek. Ze verschijnt
onregelmatig en heeft geen commerciële doeleinden.

Verantwoordelijk voor de inhoud:
Iedere schrijver respectievelijk iedere getuige of publicist
achter de desbetreffende bronnenopgave is alleen voor zichzelf
verantwoordelijk.
Redactie:
Ivo Sasek, Uitgeverij adres: Nord 33, CH-9428 Walzenhausen

S&T is ook te verkrijgen in: ENG, FRA, DEU, ITA,
SPA, RUS, HUN, RUM, ISL, ARAB, UKR, TUR,
SWE, LIT – meerdere op aanvraag
Abonnementenservice:
E-mail: set@infopool.info

Eventueel door hackers aangevallen of in internet verdwenen bronnen zijn in de S&T archieven veilig gesteld.
De druk van de Hand-Expres gebeurt niet centraal – a.u.b. zelf minstens 3x kopiëren en van hand tot hand doorgeven!

www.agb-antigenozidbewegung.dewww.kla.tvwww.anti-zensur.info www.sasek.tvwww.panorama-film.ch www.jugend-tv.net

Impressum: 16.08.2019

zsm. De enige reden waarom
microgolf-technologie als basis
voor mobiele communicatie
wordt gebruikt, is dat 350 tot 500
van de machtigste bedrijven ter
wereld hiervoor hebben geko-
zen. Ze kozen de meest dodelij-
ke golflengte om hersenbescha-
diging te veroorzaken. Toch zijn
er technisch betere alternatieven.

Bijvoorbeeld glasvezelkabel. In
de woning is het mogelijk om
Li-Fi (datatransmissie door
middel van gepulseerd LED
licht) te gebruiken. Voor leger
en politie kan je radiogolven
gebruiken, geen gepulseerde
microgolven. Wie of wat ver-
hindert de invoering van deze
betere alternatieven? [8]

Uitgave 15/19: Barry Trower over 5G S&T Hand-Expres

Eindpunt ●
Omdat het hele GSM-

systeem momenteel
gebaseerd is op

microgolftechnologie die
uiterst gevaarlijk is, is de

enige oplossing: een
consequente afbouw.

Maar dit betekent niet dat
de vooruitgang moet

worden opgegeven! Want
er zijn onschadelijke

technologieën in de maak
die gewoon consequent

moeten worden toegepast.
De redactie (hm.)

joe. Ongeveer 58% van de lan-
den in de wereld neemt maatre-
gelen om hun zwangere vrou-
wen en kinderen te beschermen
tegen microgolfstraling. In Chi-
na moeten zwangere vrouwen
hun baarmoeder beschermen
met beschermende kleding. In
Israël en Frankrijk zijn microgol-
ven verboden in kleuterscholen,
scholen, openbare bibliotheken,
universiteiten, enz. In Rusland

worden de zenders eenvoudig-
weg gesloopt door de bevolking.
Verschillende landen wijzen slim-
me meters (WLAN) voor het
aflezen van elektriciteit van de
hand als 'veel te gevaarlijk'.  Als
alternatief kunnen slimme meters
ook veilig worden aangesloten
op een glasvezelkabel. Trower
adviseert: "Vind de beleidsma-
kers!" Wat wordt er gedaan om
de bevolking te beschermen? [6]

hm. Uit studies van de WHO
en de Europese Academie voor
Milieugeneeskunde blijkt vol-
gens Dr. Trower dat na slechts
drie generaties mensen die aan
mobiele straling werden bloot-
gesteld, slechts één op de acht
kinderen gezond wordt gebo-
ren! Dit is experimenteel bewe-
zen en onafhankelijk van land

en ras. Dus een baby die van-
daag wordt geboren, ongeveer
zestig of zeventig jaar oud is en
naar het geboortecijfer kijkt,
dan zal de situatie zodanig zijn
dat slechts één op de acht ge-
borenen levend en gezond zal
zijn. De andere zeven zullen
ofwel dood zijn of een geneti-
sche afwijking hebben. [7]

Bronnen: [1] tot [10] www.kla.tv/14256 & www.kla.tv/14257 (engelstalig)
[11] https://www.parents.com/news/could-a-cell-tower-near-your-kids-school-cause-

cancer-these-parents-think-so/
https://mdsafetech.org/2019/03/25/cell-tower-to-be-removed-after-4th-ripon-student-

diagnosed-with-cancer/

Mogelijke preventieve- en beschermende maatregelen Bevolkingsreductie door microgolven

Alternatieven voor microgolftechnologie

Noodoplossing voor gebruikers van mobiele telefoons
hm. Volgens Trower mag een
volwassene, die kanker als ge-
volg van het gebruik van een
mobiele telefoon wil voorko-
men, niet langer dan 27 minu-
ten per dag een mobiele tele-
foon benutten. Zelfs verspreid
over de dag, mogen zij die deze
limiet overschrijden. Zo niet
hebben meer dan 40% kans om
kanker te ontwikkelen. Voor

een kind is dit slechts een paar
minuten, omdat kinderen om
verschillende redenen 60-70%
meer straling absorberen dan
volwassenen en de straling kan
ongeveer 75% meer schade
veroorzaken bij een kind. In
feite is er geen veilige limiet
voor kinderen – er is hierover
geen enkele officiële publicatie
in de hele wereld. [10]

Zelfverklaarde GSM-stralingexperts
en GSM-commissies
sem. Dr. Barrie Trower: "Er zijn
drie of vier verschillende instan-
ties, waaronder de 'International
Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection' (ICNIRP).
Maar het zijn in principe dezelf-
de mensen die elkaar de op-
drachten geven - van de ene or-
ganisatie naar de andere. Ik denk
dat we te maken hebt met onge-
veer 24 mensen die 42% van de
planeet controleren. Geen van
hen is verkozen. Niet één. Al-
lemaal hebben ze zichzelf be-
noemd. De belangrijkste is de
ICNIRP [...] Ik ken het hoofd
van een van deze organen. [...]
En hij was ook adviseur van de

WHO: Michael Repacholi [...].
Hij was voorzitter van een van
deze commissies maar hij was
ook een betaald adviseur voor de
industrie. Dus: we hebben zelf-
benoemde microgolfdeskundi-
gen die een beleid bepalen. Het
zijn geen wetten maar een beleid
waar andere landen zich om een
of andere reden bij aansluiten.
Deze 42% zijn voornamelijk:
Noord- en Zuid-Amerika, Ca-
nada, Europa, Australië en
Nieuw-Zeeland. Zij vallen onder
de soevereiniteit van deze drie
organisaties, maar u zult consta-
teren dat ze zichzelf hebben be-
noemd." [9]

Waarom 5G?
Barrie Trower: "U zult merken
dat degene die de beslissing
(m.b.t. 5G) voor uw land heeft
genomen, niet eens uw nationa-
liteit heeft. Deze [...] adviseert
mensen in uw land wat goed
voor hen is. Als u verder onder-
zoekt, wed ik dat er niet meer
dan drie mensen in heel het land
zijn, die de belangrijkste beslis-
singen sturen. Niet meer dan
drie mensen. En zij zijn dege-
nen die - om welke reden dan
ook - uw land uitverkopen." [12]

pm. Tien jaar geleden werd in de
stad Ripon (Californië) een mo-
biele mast midden op een
schoolterrein geïnstalleerd, hoe-
wel het stadsreglement een af-
stand van 450 meter tot scholen
aanbeveelt. Als gevolg hiervan
ontwikkelde er zich bij vier leer-
lingen en drie leraren kanker. In
andere scholen in dezelfde stad
was er echter geen kanker. Begin
maart 2019 vroegen ongeveer
200 ouders van de 400 leerlin-
gen aan de schoolautoriteiten om
de gsm-mast te verwijderen.
Sommige ouders hebben zelfs
hun kinderen van school ge-
haald. De voorzitter van het
schoolbestuur legde uit dat de
zendmast binnen de "veilige
grenzen" uitzond. De ouders
hebben een onafhankelijk bedrijf
opdracht gegeven om de stra-

lingswaarden van de GSM-mast
te meten. Dit bedrijf heeft op het
schoolterrein een veel hoger stra-
lingsniveau gemeten dan wat het
bedrijf in opdracht van de eige-
naar van de zendmast noteerde.
Volgens Eric Windheim, hun
specialist op het gebied van elek-
tromagnetische straling, was
de mast heel gevaarlijk omdat
hij ook enkele kilometers lan-
ge WLAN-frequenties kon uit-
zenden. Op 25 maart 2019 kon-
digde de eigenaar van de mast
aan dat hij de bezorgdheid van
de ouders begreep en zo snel
mogelijk een oplossing zou zoe-
ken om de GSM-mast te verwij-
deren. Dit alles laat zien dat het
de moeite waard is om geza-
menlijk stand te houden en in
te gaan tegen de intimidatie
van hogere instanties. [11]

Ouders verkrijgen
ontmanteling van mobiele telefoonmast


