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Nieuwsbrief 22 februari 2014 

 

U weet de bouwbiologie heeft vele onderwerpen waar over geschreven kan worden. Toch blijft elektrosmog 

steeds weer terugkomen op de agenda. Zelfs het televisie signaal wordt verstoord door het G4 netwerk. 

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/02/10/storingen-bij-televisiezenders-door-4g-netwerk/ Als televisies er last van 

hebben, waarom zullen levende wezens er dan geen last van hebben…? Gelukkig is afscherming voor 

elektrosmog relatief eenvoudig.  

 

Dinsdag 4 februari was ik bij een bijeenkomst van Green Metropole. http://greenmetropole.nl/ Het onderwerp 

was internet of things http://greenmetropole.nl/agenda/dinsdag-4-februari-the-internet-of-things/ Om eerlijk te 

zijn het was ‘horror’ voor de bouwbioloog. Iedereen lyrisch over M2M communicatie. [machine tot machine] 

Machines en apparaten die met elkaar praten en data uitwisselen via radio frequentie. Radio frequentie is wifi, 

bleutooth, gsm ook wel microgolven en/of straling genoemd. De term radio frequentie wordt steeds meer 

gebruikt omdat dat vriendelijker klinkt in vergelijk met microgolven of straling.  Wat M2M is laat deze film 

duidelijk zien https://m2m.telefonica.com/images/m2m_video_home.ogg  

 

Natuurlijk zijn er ook allerlei gave dingen te doen met smart city oplossingen, bijvoorbeeld dat de mensen zelf 

gaan meten of de luchtkwaliteit goed is? Is de geluidsoverlast van Schiphol binnen de richtlijnen? Kijk op 

http://www.sensornet.nl voor projecten bij u in de buurt of start er zelf een. Dit soort initiatieven juich ik toe. 

Dat komt omdat de politiek niet bezig is met de gezondheid van zijn burgers. De overheid danst naar de pijpen 

van de industrie. Hoewel het artikel wat ik meezend anders doet geloven, lees paragraaf 8.3.2 er op na. 

http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1815.htm 

 

Wi-Fi is evil! Wifi zorgt voor verstoring van celcommunicatie, DNA schade, geboorte afwijkingen, 

follikelschade en maakt het bloedhersenvlies poreus. Plus nog vele andere zaken. Hier zijn er honderden zo 

niet duizenden publicaties geschreven zijn. Ook bijvoorbeeld door Barrie Trower. Deze oud geheimagent heb 

ik voorafgaand aan de fijnstof producerende rally LeJog ontmoet. Hij vertelde mij dat er tijdens de koude 

oorlog is er veel geëxperimenteerd met wifi. Voor het zo genaamde Stealth Warefare. Zo hebben de Russen 

de Amerikaanse ambassade in Moskou bestraald. Echter nu heeft menig klaslokaal een hogere 

stralingsintensiteit dan de Russen naar de Amerikanen durfde te straalden. Dat betekend dat schoolmeisjes nu 

continu blootgesteld worden aan straling op hun scholen en dat door die straling hun follikels schade op 

kunnen lopen, met alle gevolgen van dien. 

 

Dus ouders, pas op met wifi en straling in het bijzijn van jullie kinderen. Het menselijk lichaam is een zeer 

complexe ‘machine’ veel gevoeliger in vergelijk met een televisie. Laat een bouwbioloog uw woning of 

werkplek nameten op elektrosmog en vraag om advies voor afscherming.  

Vraag de schoolleiding om de wifi zenders in school te verwijderen. Het artikel om aan de school te laten 

lezen heeft u nu in handen. Succes! Als u er hulp bij nodig heeft, ik help u graag. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=b12Sph-FzHE vorige keer eindige ik met een petitie. Vervolgens ontving ik 

deze tegen film. Erg leuk! 
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