Nieuwsbrief 3 september 2013
In de vorige nieuwsbrief heb ik aangegeven dat er volgens mij geen wetenschappelijk bewijs is dat doping
werkt. Dat heeft veel reacties gegeven. De mooiste is misschien wel dat het oncomfortabel is om anders te
denken of te veranderen. Bijvoorbeeld, volgens de voorzitter van de raad van bestuur van het Anthonie van
Leeuwenhoek ziekenhuis sterven er jaarlijks in Nederland ruim 1000 mensen door het meeroken. Dubbel
zoveel als verkeersdoden. Waar gaat de aandacht naar uit…, de verkeersdoden. Een mooier voorbeeld vind ik
internationaal terrorisme. Daar worden miljarden aan uitgegeven om het te bestrijden terwijl de kans om in
een aanslag te belanden nihil is. http://www.schneier.com/blog/archives/2010/01/the_comparative.html
Interessant artikel, laat de getallen goed op je inwerken. Kennelijk zijn de verkeersdoden een acceptabele
kostenpost…
Terug naar wielrennen. Tijdens de vakantie heeft Jan Ullrich gezegd dat Lance Armstrong zijn zeven Tour de
France titels terug moet krijgen. Die hele generatie gebruikte dezelfde brandstof, dus hij heeft gewonnen.
http://www.ad.nl/ad/nl/1018/Wielrennen/article/detail/3484709/2013/07/31/Ullrich-wil-Armstrong-Tourzegesteruggeven.dhtml Of hij ook mentaal zo sterk was geworden zonder doping, weet ik niet. Dat weet niemand.
Eerst wetenschappelijk onderzoek doen. Ik ben het met Jan eens. Armstrong is een super wielrenner. Tim
Krabbe is het met mij eens.
Gelukkig heeft het wetenschappelijk onderzoek naar de mobiele telefoon naar een verbod geleid in België op
de verkoop van mobiele telefoon voor kinderen onder de 7 jaar.
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130222_00480669 Helaas maakt de politiek er
een te klein verbod van. De invloed van gepulste straling op groeiende hersenen is zeer schadelijk. Daarom zal
er een verbod op het gebruik van een mobiele telefoon moeten zijn voor iedereen onder de 21 jaar, dan zijn
de hersenen volgroeid. Die gepulste straling is ook draadloos internet, de dect telefoon en de magnetron. Wie
weet gaan we ooit met mobiel bellen het zelfde om als we nu doen met roken. “ Wilt u hier niet bellen, uw
straling tast mijn hersenen aan” Let op, die persoon moet dan wel ruim 10 meter afstand gaan nemen. Nog een
keer het affiche met uitleg hoe de mobiele telefoon te gebruiken. Even uw geheugen opfrissen. Het GSM
netwerk is in 1993 gebouwd. http://www.youtube.com/watch?v=0u0RQk2Z1-o dit vonden we er toen van. En
nu? Kunt u nog zonder?
Wat ook verboden moet worden is PUR. PUR is giftig. Vanaf productie tot en met het moment dan het afval
wordt. Vooral PUR wat ter plaatse wordt aangemaakt is zeer giftig door het vrijkomen van Isocyanaten.
Daarvoor kan men een allergie of sensibilisatie ontwikkelen. Wat de gevolgen zijn van een dergelijke allergie
leest u hier: http://www.meldpuntpurslachtoffers.nl/ De wetenschappelijke onderbouwing leest u hier
http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftartikel/128906/woningisolatie-met-pur-moet-in-deban.htm Het laboratorium waarmee ik samenwerk om VOC [vluchtige organische stoffen] te onderzoeken
heeft in 1992 een artikel gepubliceerd waarin gevraagd wordt om een verbod op PUR.
Ter afsluiting nog een filmpje. De film is een onbedoelde super reclame voor de bouwbiologie.
http://www.youtube.com/watch?v=aDNPhq5ggoE Hier ziet u wat moderne materialen betekenen in vergelijk
met ‘oude’ en daarmee natuurlijke materialen. Het verschil in snelheid is enorm, maar wat de denken aan de
chemische dampen die vrij komen. Dus, hebt u verbouwplannen? Vraag een bouwbioloog om advies, dan weet
u dat u gezond woont of werkt. En geen giftig huis maakt wat over 50 jaar door mannen in witte pakken met
zuurstofmaskers op heel voorzichtig gesloopt moet worden.
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