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Wim en Maria,
c.c. gem. Borger-Odoorn, gem. Stadskanaal, gem. Aa en Hunze en de Provincie Drenthe,

Het was heel helpend  om ons bewust te worden, om gisteren samen met jullie bij de bijeenkomst
over 5 G in Assen aanwezig te zijn.
De aldaar de door drs. Emil Möller verstrekte achtergrond informatie was duidelijk en to the point.
De aanwezige informatie/folders en de www.deanderekrant.nl kunnen aan de noodzakelijke en
reeds plaatsvindende bewustzijnsverandering
een bijdrage leveren.
Zie  www.StichtingEHS.nl, petitie www.verminder-electrosmog.nl , www.5gspaceappeal.org ,
www.EerlijkoverStraling.nl; www.5gweguitgroningen.nl
www.stralingsbewust.info/gezonheidsklachten/; www.indigorevolution.nl; www.driegonaal.nl etc.
Ik hoop dat onze gemeentelijke/provinciale politici wakker worden.
De overheid baseert zich nu nog steeds op stralingsnormen van 20 jaar geleden, toen was er in veel
mindere mate sprake van straling. De overheid stelt dat niet bewezen is dat 5G onveilig is.
Maar ze komt ook niet met het bewijs dat 5 G wél veilig is .
Als je niet bewezen zeker weet dat 5 G veilig, waarom pas je dan het “voorzorgsprincipe” niet toe!

We leven cultuur historisch gezien in een kantelmoment .
Een tijd van grote veranderingen en waarin o.a. het huidige patriarchale, hiërarchische
technocratische systeem losgelaten zal moeten worden, of dat het juist alles zal gaan bepalen! Zie
de uitrol van 5G etc..
Met alle gevolgen van dien! Het machtige Romeinse Rijk is 476 na Chr. ten onder gegaan en zou
ons als voorbeeld kunnen dienen/helpen.
Dus oude wegen moeten we leren loslaten en nieuwe wegen gaan ontdekken. Lees bijv. de jonge
Rutger Bregman ( 31 jr.) zijn nieuwe boek: “De meeste mensen deugen”, dat kan hierbij inspireren.
Een prachtig voorbeeld hiervan zie ik bij de vroegere zeevaarders,  die met hun zeilscheepjes de
Oceaan overstaken zonder dat ze wisten waar ze uitkwamen.
Die moed en lef hebben we weer nodig. Wij kunnen hierbij gebruik maken van de nieuwste
technologie en contact leggen met mensen aan de ander kant van de wereld.
Vanuit een ‘bewust-zijn’ en niet vanuit het huidige nog veelal dominante  ‘meer, meer en snel,
sneller, snelst’ principe.  Dat geprogrammeerde lineaire denken loslaten, dat is de grote opgave!  

Zoals al vele levens-kunstenaars ons proberen te inspireren.
Het gaat niet alleen om technologie- wetenschap - politieke en wettelijke manipulatie, nu nog heel
dominant de richting bepalend, maar om een gezond mens te kunnen en mogen worden met een
geweten, een gevoel en een visie op het hoe en waarom.
Het gaat om “dingen’ die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt” – ” rust vinden in een drukke
wereld” een prachtig inspirerend en voedend boek van Haemin Sunim ( uitg. Meulenhoff Boekerij
bv.)
Een citaat uit dit boek: “Een dwaas mens denkt; dat weet ik al . Hij voorkomt dat er iets nieuws in
zijn brein terecht komt. Een wijs mens denkt; ik ken nog niet het hele verhaal. Hij opent zich voor
meer wijsheid”. 
Er moet niets, maar onderzoek alles en behoudt het goede.
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Excerpts:
Een bijzondere dag
Biomassa. Schermafbeelding NPO. Een bijdrage van Reynier Pronk. 22 Oktober 2019 was een
bijzondere dag. Waarom? Op deze dag meldde het NPO Radio1 nieuws dat de GGD waarschuwt
voor de mogelijke gevolgen van de klimaatplannen op de volksgezondheid. Dit naar aanleiding
van een artikel in het AD waarin e.e.a. nader wordt uitgelegd. De [...]

Het bericht Een bijzondere dag verscheen eerst op Climategate.

Read on »

Nieuwsgierigheid en fantasie vormen de basis van mijn leven hier op deze prachtige planeet de 
Aarde.
In het onderstaande artikel kunt u lezen hoe wij door mede mensen, die door geld, macht en ego 
nog steeds verblind zijn/worden, nog steeds om de tuin/ Hof van Heden in ons zelf geleid worden, 
maar ook dat er steeds meer tegengas gegeven wordt tegen het van bovenaf ‘ons’ opgelegde 
beleid.
Deel dit bericht binnen je eigen netwerk als je je kunt vinden/herkennen in dit verhaal.
Een warme betrokken groet,
Hans Zabel
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