
WELKOM BIJ DE 1E NIEUWSBRIEF
Welkom bij de eerste nieuwsbrief van
Humanity Unite! Vanaf vandaag, 15 juli

2020, ontvang je wekelijks een
nieuwsbrief met oa informatie, 

inspiratie en acties.

WEBSITE ONLINE
De website is vanaf nu officieel online. 

We richten ons op het bereiken van onze
Ja's: leven in vrijheid, liefde, verbondenheid,
vrede en vitaliteit. We schrijven over 5G en
het vaccin, over souvereiniteit en wat ons

opvalt in de wereld in deze bijzondere tijden.
We kijken wat we zelf kunnen doen. In elk

geval onze frequentie hoog houden, brieven
schrijven, met mensen praten en deze

website maken. 
Dit is ook een uitnodiging om jouw

informatie, wijsheid, liefde en aanwezigheid
te delen. Samen houden we elkaar op de

hoogte. <<Ga naar de website>>
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http://www.humanityunite.info/
http://www.humanityunite.info/wat-kun-je-doen
http://www.humanityunite.info/


WIJ ZIJN SOUVEREIN
Je hebt als mens de vrijheid om te zijn wie je

bent en je leven vorm te geven zoals dit bij
jou past.Zoals we merken, met bijvoorbeeld

de maatregelen die genomen worden
rondom het coronavirus, hebben oa de

eerste en tweede kamer hier veel invloed op.
Hoever mag deze invloed gaan? En wat als je
het niet mee eens bent met de besluiten die
genomen worden? Wat is hierbij belangrijk

voor jou? <<Lees verder>>

HET EFFECT VAN DE
1,5M MAATREGELEN OP

ONZE GEZONDHEID
In tijden waarbij afstand houden een

populaire slogan wordt en het een gewoonte
wordt om een stapje weg te doen bij elkaar,

laten we graag een ander geluid horen. Want
nabijheid is belangrijk en een fundamentele

menselijke behoefte. Het inperken van de
vrijheid om elkaar aan te raken of dicht bij
elkaar te zijn is ingrijpend. En de gevolgen

rijken verder dan 1,5 meter.
<< Lees verder>>

WAT IS 5G EIGENLIJK
Veel artsen en wetenschappers maken zich

zorgen om de uitrol van 5G. .5G staat voor 5e
Generatie mobiele netwerk.  

Dit netwerk wat straling gaat uitzenden van
hogere tot veel hogere frequenties komt

naast de reeds bestaande 3G en 4G
netwerken. 

De biologische bestralingsbelasting zal
volgens wetenschappers door 5G binnenkort

onacceptabel veel hoger zijn voor mens en
dier. De norm van de ICNIRP is 100x hoger

dan de Russische norm en een miljoen keer
hoger dan de norm opgesteld door

Oostenrijkse artsen. <<Lees verder>>

Bij vragen en/of opmerkingen neem gerust contact op: contact@humanityunite.info

http://www.humanityunite.info/je-bent-soeverein
http://www.humanityunite.info/knuffelen-is-goed-voor-je
http://www.humanityunite.info/5g-uitrol
http://www.humanityunite.info/je-bent-soeverein
http://www.humanityunite.info/knuffelen-is-goed-voor-je
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