Geachte overheid,

U bent er door uw lakse houding, uw verknochtheid aan geld en macht, uw gebrek aan
menselijkheid, in geslaagd om mij weg te jagen, weg uit mijn geboorteland.
Weg te jagen naar … Afrika, waar ik ga zoeken naar een plaats zonder elektromagnetische
straling.
Weg van mijn familie en vrienden, weg van een recent opnieuw opgebouwd leven, weg van
mijn toevluchtsoord, een verblijf in een houten chalet zonder elektriciteit waar ik 2,5 jaar heb
vertoefd, zonder basiscomfort.
Hoorde ik van een wetsvoorstel om 'toegang tot internet' aan de lijst van basisbehoeften toe
te voegen? Wat met de basisbehoeften van de 3-5 procent mensen van de bevolking die
getroffen zijn door EHS? Electrohypersensitiviteit In België, met een bevolking van
11.500.000 inwoners, zijn dat tussen de 345.000 en 575.000 mensen die ziek zijn. En met de
alomtegenwoordige en steeds maar toenemende elektromagnetische straling vervuiling, zal
het aantal alleen maar toenemen.
Ik hou het netjes als ik getroffen zeg. Eigenlijk is het lijden dat we doen, zijn we slachtoffer
van de steeds toenemende technocratie. Ons vergiftigd lichaam kan niet om met de hele rist
van elektromagnetische velden, hoogfrequent & laagfrequent.
Dat lijden uit zich op heel verschillende manieren. Op het moment dat ik de link legde met
mijn nieuwe smartphone begin 2018, ging het om een drukkende band om mijn hoofd en het
gevoel van brandende trommelvliezen. Het evolueerde naar een gevoel van magnetisme in
mijn lichaam, over trilling en zindering in mijn hoofd en lichaam, over heel acute
hartkloppingen bij blootstelling en plotse bloeddrukdaling, het gevoel flauw te zullen vallen....
En telkens het zelfde fenomeen: straling weg …. enige tijd later zijn klachten weg.
Het laatste jaar is er een nervositeit bijgekomen die, als ik niet drie maal per dag Xanax zou
nemen, tot krankzinnigheid zou leiden. Zo voelt het dan alleszins. Straling heeft een
rechtstreekse, verstorende impact op mijn hormoonhuishouding. Het slaat mijn lichaam uit
het lood; het valt mijn energiehuishouding aan; het triggert de chemie in mijn hersenen op
een zodanige manier dat een paar uren stevige blootstelling rechtstreeks tot acute
depressiviteit leiden. Onrust in mijn lichaam is een symptoom van elk moment. Zonder
medicatie die mijn zenuwstelsel beïnvloedt, komen de fysieke symptomen niet tot rust. Het is
een dagelijkse uitputtingsslag die fysiek en mentaal onherstelbare schade aanbrengt..
Ik wijs ook naar EHS als de oorzaak van mijn burn-out eind 2016.
Dezelfde wijzende vinger gaat naar een depressie zomer 2009, toen woonde ik in Londen en
maakte dagelijks gebruik van de metro, een transportnet dat één gigantisch magnetisch veld
blijkt te zijn.
Toen legde ik de link nog niet. Nu is het voor mij overduidelijk.
Uiteraard kan u al die zaken niet afschaffen, maar erkén op zijn minst dat het menselijk
lichaam deze technologische evolutie niet altijd even snel kan volgen, en wees alert voor de
impact van wat voor u als 'smart' wordt geïntroduceerd. En hélp ons in een menswaardig
bestaan!
Uiteraard kan u zich niet voorstellen wat het betekent, wat welk een impact het heeft op
iemands sociale leven. Niet meer kunnen gaan werken, geen sociale identiteit, geen
bioscoop, optredens, winkels, cafe´s, restaurants, niet op bezoek bij vrienden of familie.
Kortom geen deel meer uitmaken van de maatschappij, een 'door nood gedwongen
buitenstaander’.
Komt daar nog het kwetsende onbegrip bij van je omgeving, van je eigen ouders, vrienden,…
Isolatie.
Op vele vlakken.

Willen we toch nog iet of wat normaal kunnen functioneren in onze thuisomgeving, dan geven
we pakken geld uit aan afscherm-materiaal en aan supplementen om ons lichaam te
ondersteunen…
Lukt dit niet meer, dan wordt het een 'hutje op de hei’.
Wat idyllisch kan klinken was voor mij 2,5 jaar een beperkende realiteit: Geen tv, geen warm
water, geen verlichting, ... , houtkachel, kaarsen, gasfornuis, koud buiten douchen,…
"Leuk voor een weekje off-grid", zou u zeggen ,"maar waar laad ik mijn iPhone op?”.
Ik heb het 2,5 jaar goed gedaan. Me gesetteld in mijn nieuwe omgeving met vallen en
opstaan, in een externe stralingssituatie, waar de goeie dagen nog opwogen tegen de
slechte.
Tot nu.
Eind Februari 2022 installeerde u men aan de zendmast in het Zwaarveld in Hamme een
tweede ring GSM-zenders (5G?). Daarmee hebt u mijn leven nog meer verwoest.
U jaagt me weg.
U verjaagt me uit mijn eigen land.
Het voorstel om EHS als aandoening te erkennen (wat in Zweden, de bakermat van de gsm's
wel het geval is) lag vorig jaar op tafel bij de Senaat; dr. prof. Dominique Belpomme was één
van “de experten” tijdens de hoorzitting. U heeft het zonder moeite van de tafel geveegd.
Economische & technocratische belangen primeren op sociale belangen, het welzijn van de
burgers. De heilige 5G-melkkoe wordt aanbeden en los gelaten op de bevolking dit zonder
één wetenschappelijk rapport of studie welk deze nieuwe vorm van gemoduleerde straling op
de mens of natuur heeft onderzocht. Wel zijn er technocratische studies, ze vertellen hoe
goed het allemaal werkt!
Zelfs de Europese studiedienst (EPRS) geeft in jun. 2021 duidelijk weer dat 5G-studies ten
aanzien van mens en fauna ontbreken!

Met droefheid, hartpijn en lijdend onder de vergiftiging van deze steeds toenemende
draadloze technieken,

Mieke De Block
'Put van den burgemeester in Moes’
Lammerstraat 4 bus G, 9000 Gent

PS: Alsjeblieft, geef ons een plaats in België, vrijwaar een stukje natuur voor ons.
Ondersteun ons om stand te kunnen houden in onze vertrouwde leefomgeving.
april 2022.

