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De focus van onze burgerbeweging en de
laatste nieuwtjes inzake 5G 

Dierbare Vrienden en Vriendinnen van ELIANT,

Sinds enige tijd zijn we niet meer de enigen die een bezorgdheid delen om
jullie te waarschuwen voor de gevolgen van een te vroege digitalisering.
Niettegenstaande dit, blijft het bij waarschuwingen en praatjes.

In 2020 is ELIANT nogmaals van zins om al haar krachten en de hulp van
jullie allen aan te wenden, opdat de verantwoordelijken zouden begrijpen: het
zijn niet alleen de specialisten die een waarschuwende vinger opsteken – er
bestaat ook een ruime burgerbeweging die zich inzet voor een gezonde groei
in de wereld van de digitale media. In dit opzicht, gaat het niet over
vastgelegde schermtijden voor kinderen; het gaat erom

te begrijpen dat een te vroege, systematische aanpassing van de
kinderen aan de digitale wereld hen de vrijheid ontneemt om werkelijk
op een mature wijze een voorsprong te nemen in het gebruik van de
media – m.a.w. om het gebruik of niet-gebruik van digitale apparaten te
laten afhangen van de effectieve noden, en niet van gewoontes.
in staat te zijn – als men daartoe bereid is – om te weerstaan aan de
drang naar consumptie, die gestaag toeneemt en steeds nieuwe
behoeften creëert.
te erkennen dat wij tijdelijke getuigen zijn van een nooit geziene
massamanipulatie; ook al vinden velen dit cool en modern, en durven zij
de nieuwe verslavingen die daarmee gepaard gaan niet onder ogen
zien.

Daarbij komt dan nog het 5 G-netwerk! De Amerikaanse biofysicus, Prof.
James Lin, schreef in het IEEE-tijdschrift (Institute of Electrical and Electronic
Engineers), waarin hij de Amerikaanse gezondheidsautoriteit citeert: "... het
verband tussen straling van gsm-toestellen en tumoren bij mannetjes ratten is
wel degelijk bewezen, en de externe deskundigen zijn het daarmee eens".
Hier vindt u het artikel in het Engels.

Er is toch nog goed nieuws: De kleine Gemeente van Bad Wiessee heeft
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besloten tot een 5G-moratorium. Wij kunnen enkel hopen dat anderen dit
voorbeeld zullen volgen, totdat een minder schadelijke technologie klaar zal
zijn om haar intrede in de markt te doen.
MAAR: In Oostenrijk zijn, ondanks de protesten van iedereen, sinds januari
2020 de eerste 129 Gemeenten, met inbegrip van Wenen en Salzburg,
aangesloten op het 5G-netwerk. Het massa-experiment is ingezet!

Wij danken u van harte voor elke hulp bij de verspreiding van onze petitie en
voor de ondersteuning van ons werk!

Voor het ELIANT-team 
Michaela Glöckler
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