Nieuwsbrief 18 juni 2013
Beste,
Naar aanleiding van mijn vorige nieuwsbrief kreeg ik van verschillende lezers deze link toegestuurd:
http://www.lexnaturalis.nl/?p=407
Deense brugklassers die een proef uitvoeren met WIFI straling. De meisjes wilden weten wat de invloed van
WIFI straling is op de ontwikkeling van planten. Het resultaat is verbluffend. Het ene bakje groeit als of er niets
aan de hand is, in het andere bakje groeit er niets. Prachtig dat deze meisjes zoveel aandacht hebben gekregen
voor hun test. Natuurlijk zijn er diverse voor- en tegenstanders op het forum er onder te lezen.
De eerste onderzoeken naar dit soort straling dateren uit 1967. Inmiddels zijn wereldwijd honderden,
misschien wel duizenden van dit soort test gedaan. Overal is de uitslag duidelijk. Straling die data verstuurd is
schadelijk, voor mensen, dieren en planten. Daarom heeft zelfs de WHO [Wereld Gezondheid Organisatie]
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/ vanaf juni 2011 op haar website staan dat de
elektromagnetische velden veroorzaakt door mobiele telefonie als mogelijk kankerverwekkend voor mensen
is. Nu zijn WIFI, bluetooth, dect telefoon en mobiele telefoonstraling nagenoeg gelijk. Het is een pulserende
straling net als van de magnetron.
Nu ben ik afgelopen tijd helaas enkele malen in ziekenhuizen geweest. Als bouwbioloog kijk ik natuurlijk naar
de gezondheidsaspecten van gebouwen, dus ook van ziekenhuizen. In het ziekenhuis is er gratis WIFI, de
bezoekers en patiënten mogen er hun mobiele telefoon gebruiken! Dus geen vaste telefoon meer aan het bed,
de patiënt belt gewoon met zijn eigen mobiel. In een kamer van zes, zijn er evenveel mobiele telefoons. Tijdens
het bezoek uur is de stralingslast natuurlijk enorm. Hmmm, maar hoe moet ik nu genezen…
Het kan nog gekker http://www.google.com/loon/ Aan ballonnen hangende WIFI zenders op 20 kilometer
hoogte. Ga je helemaal ver weg van alles wonen voor je rust, word je alsnog door een rondvliegende
magnetron bestraalt.
Wat te denken van deze Steve J stootkussenscholen? http://o4nt.nl/homepage/
Met uw huidige kennis van de stelling van de WHO? http://www.eco-wise.eu/pdf/WHO_mobiele_telefoon.pdf
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