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NOODROEP:

Het Groningse Kind van de Stralingsrekening

Een kapotte Wi-Fi-laptop kun je vervangen door een nieuwe. Een
kapot gestraald kind kun je ritalin geven, een chemokuur of
begraven…

met bijlage ‘Hoezo niet erkende of vage stralingsklachten?’

door: Benjamin Adamah (medeoprichter Stralingsvrij Kind)

Al maanden achtereen hebben wij gemeente Groningen van zeer actueel wetenschappelijk
materiaal voorzien en op de hoogte gesteld van de laatste trends op Europees niveau. Alles
met betrekking op Wi-Fi. 16 April werd het contract getekend tussen Stichting Draadloos
Groningen en Unwired Holdings CV, het bedrijf dat er voor gaat zorgen dat, ondanks de
volstrekt onacceptabele leukemierisico’s voor onze kinderen alleen al, ook alle Groningers die
bewust geen draadloos in huis willen gedwongen bestraald gaan worden. Ook zijn er
contracten met de Hanzehogeschool, RUG en het Noorderpoortcollege wat geen goeds
betekent voor de veiligheid van kinderen op scholen en voortgezet onderwijs. Toevallig was
het net op 15 april, een dag voordat dit contract werd getekend, dat de Britse vakbond voor
onderwijzers een zeer dringende oproep deed om alle Wi-Fi in Britse scholen te ontmantelen.
Dit vanwege de grote risico’s op chromosoomschade en kanker. Daarnaast hebben veel Britse
kinderen als gevolg van Wi-Fi op school concentratiestoornissen. Het meest zieke en ranzige
detail uit de Britse geschiedenis van Wi-Fi op scholen is dat de monteurs die de technologie
aanlegden aan het eind van de dag zelf barstende hoofdpijn hadden door de straling. En daar
moeten kinderen dus de hele week het hele jaar door in doorbrengen!! (Ook in Groningen als
het aan Wallage en zijn slippendragers ligt.) Dit feit werd zeven jaar lang onder de pet
gehouden totdat het uitlekte en de Britse pers en onder meer de Ecologist er over
rapporteerde.
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De fabel dat het bij Wi-Fi / WLAN’s, notebooks om “zwakke straling”
zou gaan, “onder de normen”

De universiteit van Bremen heeft op haar campus een dicht net van WLAN access points
aangelegd. Bij een meting uit 2001 kwam het volgende resultaat naar voren:
Men trof sterke schommelingen aan van 0,5 tot 2504 µWatt/m² binnen de afzonderlijke
spanwijdtes van de access points. Een Wi-Fi notebook gaf op een afstand van 1,5 meter nog
steeds een waarde aan van 1580 µWatt/m² en op 10 cm afstand de levensgevaarlijke waarde
van 49960 µWatt/m² (vergelijk de baubiologische voorzorgsgrens van 10 µWatt/m²) ÖKO-
TEST heeft in haar magazine de resultaten van acht WLAN access point-tests gepubliceerd.
Afhankelijk per model gaven de WLAN’s schommelingen in straling van 1220 tot zelfs
101500 µWatt/m². De meeste WLAN’s zaten boven de 1500 µWatt/m². Inmiddels moeten
steeds meer Duitse studenten hun studie afbreken wegens klachten door draadloos internet in
de collegezalen. Als je het over normen hebt, dan heb je het over realistische normen. De
enige die dan nog wat veiligheid biedt is de Dr. Neil Cherry-norm annex baubiologische norm
en deze bedraagt 10 µWatt/m². Deze norm is op de echte biologische effecten en schadegrens
gebaseerd en niet op een internationaal afgesproken overheidstruck die al uit de jaren ’50
stamt om schadeclaims wegens stralingschade af te wimpelen, en die o.a. de ICNIRP,
Gezondheidsraad, GGD, WHO en naar het er op lijkt ook ICNIRP-opvolger SCENHIR enkel
voor de overheid en telecom/draadloosindustrie in stand lijken te houden. De
Gezondheidsraad past de grote asbesttruck nu toe op straling. Al in 1932 werd de eerste
rechtszaak in de VS aangespannen wegens gezondheidsschade door asbest. Pas in 1982 werd
asbest in de VS verboden. In Nederland deden overheid en Gezondheidsraad niets en
wachtten nog eens 11 jaar om in 1993 asbest ook te verbieden. Friedrich Nitetzsche zat er dus
naast: Hij grapte ooit dat als de wereld vergaat hij naar Nederland zou vluchten omdat alles
daar 50 jaar later gebeurd. In werkelijkheid gebeurd hier alles dankzij de Gezondheidsraad 61
jaar later. Echter, als de Gezondheidsraad dit asbestgeintje (kost jaarlijks naar schatting nog
500-600 Nederlanders het leven) met straling denkt te blijven uithalen dan is er over een jaar
of tien bijna geen Nederlander meer over. Zeker niet van de generatie kinderen die ook
dankzij de “onafhankelijkheid” van de Gezondheidsraad nu op scholen aan Wi-Fi worden
blootsgesteld. En natuurlijk mede dankzij de hoeren van de Nederlandse pers alle onzin die de
Gezondheidsraad uitkraamt maar als een kip zonder kop blijven citeren en letterlijk alle
onderzoeksjournalistiek over straling weren uit de krant) Wat de “onafhankelijkheid” van de
Gezondheidsraad betreft kwam Prof. Gert Brussaard al uitgebreid bij stopumts aan bod als
een van de ondertekenaars van het Gezondheidsraad-persbericht van 19 maart jongstleden,
waarin de Gezondheidsraad in haar kop beweerde dat stralingsklachten ontstonden doordat
men het vermoeden had blootgesteld te zijn aan straling. Gezondheidsraadlid Brussaard is
directeur van Radicom Consultants en volgens zijn eigen website (www.radicom.nl d.d. maart
2009) consultant voor o.a. KPN Mobile, Vodafone, Telfort, T-Mobile en het Ministerie van
Economische zaken. Als hij en daarmee ex-asbestrisicoverzwijger (ex-
nicotinerisicoverzwijger en ex-softenonrisicoverzwijger) de Gezondheidsraad “onafhankelijk”
is dan is Geert Wilders een moslimextremist.

Groningse gemeenteraadsleden lachen ziekelijk om een gevluchte
moeder met twee kleine kinderen met leukemie

Gemeente Groningen en Stichting Draadloos Groningen, Unwired Holdings CV (+
technologieleverancier Alcalis) gaan ons en onze kinderen (die daarin helemaal geen inspraak
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of rechten hebben) gedwongen bestralen, met een soort microgolf die conform de
onafhankelijke wetenshap zwaar kankerverwekkend is. Dit doen ze op basis van bewuste
misformatie naar de burger waarbij zelfs de GGD wordt betrokken. Hierbij walsen ze over
Grondwetartikelen 10, 11, 20, 21 en 22 heen, die tot de meest vitale en cruciale behoren
binnen onze in theorie democratische rechtstaat. Gemeente en Draadloos Groningen zijn door
ons zeer uitgebreid op de hoogte gesteld van de risico’s. Naast het bezwaarstuk op onze
website (www.stralingsvrijkind.nl) kregen ze nog diverse andere stukken specifiek over de
onacceptabele risico’s voor kinderen van Wi-Fi / WLAN. Ze weten daarom heel goed dat ook
bij zwakke elektromagnetische velden (het soort dat zij willen laten aanleggen) bij chronische
blootstelling zoals straks voor ons gaat gelden, uitstoot van calcium-ionen en
nitrosatieve/oxidatieve stress plaatsvindt. Al na enkele weken. Samen met de afname van
cholinesterase (neuro-pesticide-effect) tot 70% en melatonine (in bloed tot meer dan 85% in
twee maanden tijd) en serotonine, goed voor ongeveer alle welvaartsziekten. Deze variërend
van allergie, hoofdpijn, chronische vermoeidheid tot alle denkbare varianten kankers op
metastasebasis of op basis van maligne lymfomen (= kankercellen in de lymfklieren). Op 25
maart tijdens een gemeenteraadzitting, wezen wij gemeenteraadsleden, Wallage en
wethouders nog mondeling op de waanzin, illegaliteit en inhumaniteit van project Draadloos
Groningen. Ter sprake kwam ook een moeder die met twee kleine kinderen vanuit Utrecht
was gevlucht omdat ze daar na plaatsing van een zendmast eerst de overbekende al in het
Freiburger Appell uit 2002 genoemde stralingsklachten kregen en daarna allebei leukemie. De
moeder dacht dat het in Groningen beter zou zijn wat straling betreft en was daarom hierheen
verhuist In Groningen hoorde de moeder echter van het Draadloos Groningen-project waarbij
onze hele stad in minder dan twee jaar tijd een groot Wi-Fi-veld wordt. Daarnaast stonden de
kinderen zelfs in het ziekenhuis bloot aan zendmasten bij het ziekenhuisgebouw. Het
Bioinitiative Report, dat door Draadloos Groningen op haar website opzettelijk in kwaad
daglicht wordt geplaatst (verwijzend naar eerder gepubliceerde bullshit van de
Gezondheidsraad) wees er op dat kinderen met leukemie in een stralingvervuilde omgeving
niet of nauwelijks kans op genezing hebben en dus vrijwel zeker doodgaan. Ten einde raad is
de moeder met de twee kinderen naar Engeland gevlucht. Een stuk of zes gemeenteraadsleden
waren net als de rest niet onder de indruk van dit verhaal en zaten er zelfs doodleuk om te
gniffelen. Dit is dus hoe men in Groningen over kinderrechten denkt, over kinderleed, de
eigen verantwoording dit te voorkomen en dit is hoe in Groningen bestuur en controlerende
raad de kont afveegt met de absolute grens van beschaving, ethiek en menswaardigheid. Dit
gniffelen van gemeenteraadsleden leidde zelfs tot flinke verontwaardiging onder mensen op
de publieke tribune en van walging en woede zijn een aantal van onszelf de zaal uitgelopen,
waaronder ik omdat de kots me letterlijk al in de keel zat. En ondanks dit betoog werd
gewoon weer door de hele Groningse gemeenteraad, ook door de helden van de SP en Groen
Links ingestemd met nog meer Wi-Fi-transmittors binnen de Draadloos Groningen-aspiraties,
op ditmaal toeristische locaties om “nomadische stadsbezoekers” te lokken. Zo
langzamerhand ga je, je afvragen of ethische politiek überhaupt nog bestaat bij de gedwongen
bestralingslobby. Nee dus! En zoiets was ook te verwachten toen Grondwetartikel 11, dat
onze lichamelijke onaantastbaarheid waarborgt bewust buitenspel werd gezet door het
Antenneconvenant waarover oud topmannen van KPN (P. Smits) en Telfort (R. van den
Hoeven van Genderen) in een Zembla-uitzending gewoon in de camera zeiden dat het
simpelweg een deal met de overheid was waarmee verontruste burgers zouden worden
geweerd die de UMTS-uitrol zouden kunnen vertragen.

De struisvogelwetenschap van de Gezondheidsraad/
GGD/ICNIRP/WHO als Duivel in het stralingspel
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Wie de tekst van Ulrich Warnke heeft gelezen (zit als bijlage vast aan ons bezwaarstuk op
www.stralingsvrijkind.nl) weet dat er niet alleen een wagonlading aan bewijs is voor niet-
thermische effecten van straling (dus ver onder “de Gezondheidsraad-norm”), maar dat de
eerste onderzoeken al uit de jaren dertig van de vorige eeuw stammen. Waar komt dan in
godsnaam die thermisch effect-normflauwekul van het ICNIRP en de ICNIRP-fetishisten
(Gezondheidsraad/GGD/WHO) vandaan, zult u zich afvragen? Ach dat is doodsimpel: In de
jaren ’50 vorige eeuw voerden politieagenten, militairen en luchtvaartpersoneel al rechtszaken
tegen de Amerikaanse overheid wegens opgelopen ‘radarziekte’. Tegelijk experimenteerden
de Russen tijdens de koude oorlog veelvuldig met microgolven als wapen in de niet-
thermische zone. Zo werd de hele Amerikaanse ambassade tussen 1953 en 1975 met het
Moscow Signal bestookt waarvan de ondergrens (2,5 MGhertz) vrijwel identiek is aan Wi-Fi,
wat ook meteen de grote overeenkomst in klachten verklaart, vooral de leukemie, grauwe
staar en huidkanker. Al het ambassadepersoneel werd ziek en veel overleden aan kanker of
leukemie-achtige ziekten, waarbij er soms voortdurend bloed uit de ogen liep. Dat laatste met
medeweten van de CIA, die het VS-ambassadepersoneel als vivisectieratten gebruikte. In
1962 werd door de Amerikaanse veiligheidsdienst de ambassade uitgekamd op
afluisterapparatuur. Tijdens deze routine werd al ontdekt dat het personeel van de ambassade
door de Russen gemicrogolfd werd. En dus werd door de CIA ‘PROJECT PANDORA’
gelanceerd om enerzijds een uitvoerige studie te maken van het Russische gebruik van
microgolven als wapen en anderzijds hun eigen menselijke proefpersonen nog twaalf jaar lang
in onwetendheid te laten. Een Bilderberg-achtig overlappend clubje, de De Commission on
Foreign Relations (CFR) adviseert al jaren honderden miljoenen te spenderen aan onderzoek
en testwerk met microgolven gebruikt als ziekmakende of lamleggende wapens voor crowd
control en hersengolfbeinvloeding. Totaal tegenstrijdig met de ICNIRP-compatibele
opgewarmde kool-schrijfsels van de Gezondheidsraad volgens wie er geen schadelijke niet-
thermische effecten van niet-ioniserende straling zijn aangetoond en er dus geen noodzaak
bestaat, gezien de huidige “stand der wetenschap” om strengere veiligheidseisen in te stellen.
De CRF voert dit beleid van investeren in niet-thermische microgolfwapens echter tot grote
ergernis van het Internationale Rode Kruis die er wel haar bezorgdheid over uitdrukte en
publiceerde. Dan is de Gezondheidsraad niet erg blij met het Bioinitiatieve Report. Heeft dat
ook niet vooral met die voor de Gezondheidsraad zeer pijnlijke spagaat van collega FDA te
maken? Het Bioinitiative-team schreef in een van de laatste alinea’s in haar publieksversie
van het Bioinitiative Report: “Gezondheidsklachten worden succesvol behandeld door
elektromagnetische velden te gebruiken onder de huidige openbare veiligheidstandaards,
daarmee via een andere weg bewijs leverend dat het lichaam zwakke elektromagnetische
velden herkent en er op reageert. Anders zouden deze medische behandelingen niet kunnen
werken. De FDA heeft medische EMF-therapie goedgekeurd, en is zich dus zeer welbewust
van deze paradox.” De FDA erkent het effect van deze niet-thermische velden namelijk
willekeurig wel als het om therapeutische toepassing in ziekenhuizen gaat en even willekeurig
niet als het om de telecom/overheidsterreur naar burgers gaat (kassa voor de
kankerindustrie/farmaceutische industrie). Hiermee toont het Bioinitiative-Team de
absurditeit aan en belachelijke inconsequentie van het thermisch effect-fabeltje dat door de
grote officiële gezondheidsinstanties in opdracht van het grote geld wordt afgevuurd op de
creperende burger en zijn creperende medisch vogelvrij gemaakte kinderen. De
Gezondheidsraad verwijst steeds naar de ICNIRP. De ICNIRP is echter een private
onderneming, voortgekomen ooit nog uit de nucleaire lobby, die geen enkele verantwoording
is verschuldigd aan de Nederlandse regering en het parlement en vice versa is de Nederlandse
overheid niets verschuldigd aan het ICNIRP (of opvolger SCENHIR). De ICNIRP-normen
zijn ook helemaal geen wettelijke normen of officiële normen, maar niet meer dan een
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volslagen onzinnige richtlijn die niet uit wetenschappelijke motieven voortkomen, nooit uit
wetenschappelijke motieven zijn voortgekomen, maar enkel het institutioneel instrument
belichamen waarmee die goeie ouwe, nog door de VS-overheid, in het zadel geholpen
thermisch-effect-leugen, overeind moet blijven om de overheid, ook de Nederlandse, straks
miljarden, aan schadeclaims te besparen. Maar de Irak-leugens sneuvelden ook alle 935 en zo
zal het ook gaan met de stralingsleugens. Er is daarbij een vanuit de overheid ronduit
imbeciele inschattingsfout gemaakt. Men heeft geen rekening gehouden tijdens het
ondertekenen van het Antennneconvenant met de absurde kloof die er ironisch genoeg juist
dankzij Internet is ontstaan tussen officiële informatie waar tegenwoordig elk zichzelf
respecterend zelfstandig denkend mens de neus voor ophaalt en de betere onafhankelijk
informatie uit onafhankelijk vaak wetenschappelijk hoogkwalitatieve bronnen. Behalve de
thermisch effect-onzin heeft de Gezondheidsraad als enige strohalm het “Zwitserse
onderzoek”. De Gezondheidsraad die het Bioinitiative Rapport afdoet als onevenwichtig
presteert het zelf een onderzoek als eikmaat voor de rest van de wetenschap op een voetstuk te
plaatsten, waarvan 6,5 % outliers uit de grafieken werden gevijld, waarbij wel degelijk
iemand niet lekker werd, waarbij men een UMTS-achtig signaal testte dat maar 10% van de
bandbreedte gebruikte i.p.v. dat er echt UMTS werd getest, en met een Peter Zwamborn
(TNO-Cofam) die zelf boos was op de uitspraak van Van Geel. Van Geel beweerde bij hoog
en laag dat de uitkomst van het Zwitserse onderzoek was dat “UMTS veilig was”. Daar was
helemaal geen sprake van. Zwamborn zei in het Reformatorisch Dagblad over deze uitspraak
van Van Geel “dat is met 100 km per uur uit de bocht vliegen”. Ook onderzoeksleider Peter
Acherman zei dat er geen enkele conclusie kon worden getrokken over de langere
termijneffecten: “Regarding the implications for public health due to widespread exposure in
the living environment, no conclusions about long-term effects of UMTS base station-like
EMF can be drawn from the present study, as only short term exposure was applied.” En
natuurlijk kun je zelfs niet zeggen over de kortere termijneffecten, want test dan gewoon drie
maanden achtereen mensen in het volle UMTS-signaal in plaats van drie keer per dag 45
minuten waarbij dus steeds recuperatietijd is en het cumulatief effect wordt onderbroken. Wil
je echt naar de langere termijneffecten van zendmaststraling kijken, lees dan de
epidemiologische studies zoals gebruikt in het Bioinitiative. Maar dat wil de Gezondheidsraad
dus niet omdat ze liever de zolen likken van Michael Repacholi, jarenlang strateeg en
voorzitter van het ICNIRP, daarna verantwoordelijk voor factsheets (lees bullshit-sheets) van
het WHO totdat hij onder hoge druk van protesten uit Duitsland zijn ontslag moest nemen.
Voor hij zijn functie bij de WHO bekleedde was Repacholi namelijk inzetbaar voor de
telecom om zendmasten op omstreden plaatsen zoals bij scholen geplaatst te krijgen. Dat
vonden de Duitsers niet zo’n kosjer idee. De Nederlandse stralingslobby verwijst echter graag
naar de Repacholi-factsheets om dat handjevol informatiearmen dat Nederland nog rijk is
“gerust te stellen” over straling.

Hoe wordt het grote ‘huidige stand der wetenschap-spel’ van
Repacholi/Gezondheidsraad gespeeld?

‘ICNIRP appears at the centre of a hub of like-minded bodies determined to corrobate each
others research’ - Mark Anslow senior reporter van The Ecologist.

Internationaal stralingsdeskundige Dr. Neil Cherry, bekend van de enige realistische
veiligheidsnorm van dit moment (straling moet onder de 0,001 µWatt/cm² blijven; 1000.000
keer lager dan de ICNIRP-norm) heeft de pest aan Repacholi sinds deze zich als getuige bij
een rechtszaak in een Nieuw Zeelands stadje inzette vóór de telecom en tégen de burgers om
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een zendmast op 70 meter van een kleuterschool te plaatsen. De uitleg van het grote ‘huidige
stand der wetenschap-spel’ is direct op zijn aanwijzingen gebaseerd:

We beginnen met de toelatingseisen. Dat wil zeggen de volslagen lariekoek waarmee hij de
‘huidige stand der wetenschap’ denkt te mogen bepalen, iets dat hij enkel en alleen maar mag
doen omdat elke officiële instantie die overheid-licentiegeld-telecom-constructies beschermt
deze zogenaamde ‘huidige stand der wetenschap’ in ganzenpas volgt. Dit middels het bekende
informatiekwantificeertruckje (= officiële voorlichting van Repacholi-compatibele instituten
als Gezondheidsraad, GGD, Antennebureau, RIVD, MoNet etc.) die steeds met angstige
timing voldoende doodgewicht overeind houden i.s.m. de ook in Nederland zeer Repacholi-
vriendelijke mainstreampers (vooral AD en Telegraaf en NOS) om de thermisch effect-
leugen in het zadel te houden. De NOS heeft bijvoorbeeld in al die jaren UMTS-terreur nog
geen halve minuut onderzoeksjournalistiek toegelaten terwijl ze daarmee het grootste
schandaal uit de hele Nederlandse geschiedenis (een sluipgenocide van bijna de hele
bevolking) ongemoeid laat voortwoekeren. Maar we hadden het over de toelatingseisen van
de grote ‘Stand der wetenschap-spel’. Kandidaat-wetenschapvervalsers moeten instemmen
met deze stellingeisen:

Eis 1 Om schade te veroorzaken moet microgolfstraling het weefsel in ons lichaam meer
dan 1 graad celcius verhogen.

Eis 2 Bij blootstelling aan straling onder de door de ICNIRP gestelde normen zijn nooit
enige schadelijke effecten gevonden.

Eis 3 Blootstelling aan elektromagnetische velden is niet kankerverwekkend.
Eis 4 Er is geen cumulatief effect bij straling bekend.
Eis 5 De wetenschap heeft geen bewijs gevonden voor schadelijke effecten van

herhaaldelijk blootstaan aan straling onder de ICNIRP-nomen.

Wie zich tegen aantrekkelijke betaling kan vinden in deze toelatingseisen kan het grote spel
gaan meespelen, maar alleen als de spelregels gerespecteerd worden. Deze worden door de
door Repacholi gemodificeerde ICNIRP bepaald en het zijn er in essentie maar drie:

Regel 1 Men moet al bij de nationaal erkende ‘experts’ zitten,
Regel 2 afkomstig van overheidsinstanties
Regel 3 De regels van het ICNIRP-spel erkennen

De regels van het ICNIRP-spel zijn de volgende:

Regel 1 Men moet erkennen en hardnekkig volhouden dat straling alleen een thermische
uitwerking op het weefsel kan hebben en geen elektrische uitwerking.

Regel 2 Als gevolg hiervan zijn binnen het ICNIRP-spel alle epidemiologische studies die
effecten aantonen ver onder de thermische ICNIRP-grens niet echt. De
bevindingen kunnen worden afgedaan als ‘niet wetenschappelijk’, of ‘niet goed
uitgevoerd’, of ‘geeft geen evenwichtig beeld en is daarom niet geschikt’ etc. (Let
er eens op hoe vaak u deze clichés nagepapagaaid tegenkomt in uitspraken van
ministers etc. Iedere uitkomst van een labstudie, empirische observatie of
epidemiologisch onderzoek, meer zinvol en tienmaal intelligenter en meer
plausibel dan de smoezelige output van de Zwitserse TNO-Cofam-replica kan zo
met stoïcijnse stelligheid en zonder enige argumentatie worden afgewezen en
aldus buiten de publieke opinie worden gehouden. Als u de GGD-,
Gezondheidsraad-, Antennebureau-, RIVM-publicaties er op naslaat komt u



7

zonder lang te hoeven pluizen ook een hele verzameling varianten op hetzelfde
thema tegen.

Regel 3 Ieder onderzoek dat serieuze bewijzen levert voor niet-thermische effecten moet
bij herhaling exact de zelfde resultaten geven. Maar omdat je dynamische
complexe biologische processen test bij mensen die altijd volstrekt verschillende
geschiedenissen hebben wat het cumulatief effect betreft (= verergering
lichamelijke gevoeligheid na langere intensievere blootstelling aan straling) is
hetzelfde resultaat bij voorbaat nooit haalbaar. Dit weet ook elke serieuze
wetenschapper. Elke proef moet daarbij van het aan nog eens 13 criteria voldoen.
Valt eentje af dan wordt de hele proef of het hele onderzoek afgewezen (door
ICNIRP). Wie ICNIRP tot hoogste stralingwetenschappelijke autoriteit heeft
verheven is hierbij onduidelijk en er wordt ook door niemand naar gevraagd. Het
enige wat altijd lukt is de test met de ICNIRP zoutwaterkunststofhoofdmens wat
niet meer is dan een natuurkundig proefje op Sesamstraatniveau met geen enkele
wetenschappelijke waarde. (Een zoutwateremulsie gevuld kunststofhoofd werd op
meerdere afstanden bestraald en men keek op welke afstand er opwarming optrad.
Na drie meter was het wel safe wat opwarming betreft en daar is dus de hele
veiligheidspolitiek inzake straling op gebaseerd, naast 7 verkeerd geïnterpreteerde
oude studies) Jammer alleen dat stralingsklachten bij burgers elektrisch worden
veroorzaakt en niet door opwarming, vraag het de CIA of CFR of het Rode Kruis.
Echter vanwege de door de ICNIRP/Repacholi ontworpen lakmoesproef is dit het
enige experiment dat volgens de eigen ICNIRP-criteria overeind blijft en daarom
is deze tot Heilige Graal van de stralingswetenschap is verheven. De ICNIRP is
dus voor 100% een zelfbenoemde “wetenschappelijke” autoriteit en niemand
controleert de ook 100% zelfbenoemde controleur omdat overheidsinstanties deze
nergens wettelijk erkende privaatondernening overal rugdekking geven, samen met
de massamedia. Net als de Codex Alimentarius heeft de ICNIRP dus geen
wettelijke basis maar wordt ze door corrupte politieke organen of individuen in
positie gehouden. In de VS zijn de ICNIRP-normen overgenomen door de FDA
(alleen voor telecom/draadloos-zaken, niet voor therapeutisch gebruik). In Europa
door de Europese Commissie.

Het “zeer gedegen onderzoek van de ICNIRP”

In 1998 publiceerde ICNIRP een document waarin normen voor stralingbelasting werden
opgesteld en dat werd opgepikt door de Europese Commissie, de meeste Westeuropese
regeringen en de VS. Ondanks vele onderzoeken die dat al decennia lang aantoonden stelde
dit ICNIRP-document dat er geen relatie was tussen blootstaan aan microgolven en
kwaadaardige tumoren. Voor de opstelling van het document gebruikte men zeven studies,
twee van voor 1980 en geen enkele studie was recenter dan 1997. Ook hebben latere
onderzoekers, volgens The Ecologist, vastgesteld dat de ICNIRP, bepaalde bevindingen,
conclusies en uitspraken in die onderzoeken hebben verdraaid, uit de context gelicht of
opzettelijk verkeerd geïnterpreteerd. Eén studie betrof het mobiel bellen, waarover men
toegeeft dat het ICNIRP-onderzoek niet ontworpen was om te kunnen oordelen over de lange
termijn effecten. Heel opvallend is dat een van de zeven studies die van het Moscow Signal
betrof, dat toch gewoon volgens Amerikaanse staatsdocumenten aantoont dat het Wi-Fi-
achtige signaal, ver onder de thermische ICNIRP-norm tussen 1953 en 1975 de leden van hele
ambassadegezinnen sloopte en vermoorde, mannen, vrouwen en kinderen. Alleen die studie
op zich bewijst dat de ICNIRP haar internationaal opgepikte normen volledig uit de hoge
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hoed heeft getoverd vanuit een verwerpelijk industrieel/politiek motief en niet vanuit een
wetenschappelijk verantwoord gebruik van de plausibiliteitfactor en een daar logisch uit
voortrollend voorzorgsbeginsel. Dat de Gezondheidsraad blijft suggereren dat alleen de
ICNIRP (en het team achter het Zwitserse onderzoek) de wetenschappelijke research goed
heeft uitgevoerd (de rest van de wetenschap niet) en daarom die norm in onze achterste blijft
stouwen met behulp van GGD-websites, Telegraaf en AD als glijmiddel (19-3-2009) en in
Groningen het Dagblad van het Noorden is absurd. Zeker omdat, zoals de
Europarlementariërs ook massaal inzagen, een zootje ongeregeld van slechts zeven oude
arbitrair bijeen gezochte onderzoeken, daterend van voor 1997, sommige nu meer dan 20 jaar
oud superieur wordt gesteld aan de 1500 onafhankelijke studies waarop het Bioinitiative
Report zich baseert. Zie ook het boek van Karel en Caroline van Huffelen over hoe de
Gezondheidsraad opzettelijk een uitspraak in het Bioinitiative Report uit haar context haalt en
ze daarmee verdraaid. Geheel conform de ICNIRP-methode om serieuze wetenschap uit de
publieke opinie te weren.

De draadloze kinderaanranding in Groningen gaat van start

Tja, het is zover in Groningen, waar politici die voor enige rede of humanitaire eigenschappen
vatbaar zijn zich tot dusver beperkt hebben tot een enkel raadslid. Geen enkel
veiligheidsprobleem hebben ze een minuut serieus onderzocht: Hoe zit het met de
nitrosatieve/oxidatieve stress, de calcium-flux, de melatonine, cholinesterase, serotonine?
Moeten er niet eerst door de GGD nulmetingen worden gedaan waarbij bloed van kinderen
gestest wordt op melatoninespiegels, voordat we in Groningen, Bridgend achterna gaan waar
na het aanzetten van een zendmastpark in korte tijd 22 jongeren zelfmoord pleegden die het
dichtst op de masten woonden? Waarom doen protesten van 35000 Britse docenten tegen Wi-
Fi geen belletje rinkelen? Waarom zegt het advies van de Duitse Bondsregering om Wi-Fi
/WLAN op werkplek en thuis waar dat maar kan te vermijden niets? Waarom doet Groningen
het tegenovergestelde van gemeente Salzburg die Wi-Fi / WLAN zo goed als verboden heeft?
Hoe zit het met WLAN stimulatie in scholen. Een kind dat download met een laptop krijgt
drie keer de hoeveelheid straling door het lijfje van de zwaarste dichtheid in de middenbeam
van een UMTS-mast (Zie BBC Panorama ‘Wifi, a warning signal’ op onze website.). Door
Stralingsvrij Kind is gemeente Groningen en Stichting Draadloos Groningen op al deze
risico’s en informatie gewezen voordat het contract met Unwired Holdings CV werd
getekend!!!. Of de gemeente Unwired Holdings CV en toeleverancier Alcalis hierover heeft
geïnformeerd is niet duidelijk. De Gemeente, de GGD Groningen en Stichting Draadloos
Groningen spelen op hun websites en in hun persuitlatingen het grote Repacholi ‘stand der
wetenschap-spel’ en hebben serieus de illusie dat ze zich daarmee vrijkopen van de aan te
richten kinderslachting. Met alle kennis die er al is over Wi-Fi kan ik met de beste wil van de
wereld niet bedenken hoe deze absurd autistische derderangs regiopolitiek, het
informatietijdperk en de infowars gaat overleven in synergie met ernstige stralingsklachten
klachten die onvermijdelijk zullen optreden en het eerst bij kinderen. Steeds meer publicaties
zullen verschijnen van steeds meer mensen die zeggen: Ho, tot hier en niet verder! Blijf van
onze kinderen af! Hier wordt een ethische grens overschreden en de intelligentie grof
beledigd. Helaas heeft de Groningse hobbyclub achter de gedwongen kinderbestraling de
overheid mee en de pers. Dat is al bekokstooft op 8 december 2000 in het Nationaal
Antennebeleid, want daarin lezen we onder de kop Berichtgeving in de media:”

De publieksvoorlichting dient door een genuanceerde berichtgeving in de media te worden
ondersteund. Voorkomen moet worden dat door ongenuanceerde zorgwekkende publicaties
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een objectieve beeldvorming wordt ondergraven en daarmee het voorlichtingsbeleid van de
rijksoverheid en de mede-overheden teniet wordt gedaan. Dit onderdeel van de
informatieverstrekking komt tot stand door een aantal toonaangevende media doorlopend
nauw te betrekken bij het onderwerp. Een groot deel van het communicatiebeleid is reeds in
uitvoering genomen. “

Gelukkig maar dat de duizenden Nederlanders die met ons de objectiviteit (en het respect
voor Grondwetartikelen 10, 11, 20, 21 en 22, de Trias Politica en een vitale rechtstaat)
proberen te bewaren zich daar nooit iets van aan hebben getrokken en zich daar nooit iets van
aan zullen trekken. En intussen bekommert Wallage zich om de vraag hoe hij door de stad-
Groningers herinnerd wil worden als burgemeester. Ik denk dat het antwoord op die vraag
lang uitgesmeerd gaat worden en dat als het hem en ons over enkele jaren tegenzit, een groot
aantal extra vacatures voor cliniclowns hem de vraag wel zal verduidelijken. Op mijn email
met als bijlage een objectief artikel over Wi-Fi door de Ecologist, waarin ook het gesjoemel
van de ICNIRP aan de kaak werd gesteld heeft Wallage nooit gereageerd. Zoals zelfs een
patent van Swisscom, producent nota bene van Wi-Fi /WLAN, waarin het telecombedrijf
gewoon toegeeft dat Wi-Fi allerlei schade veroorzaakt en kankerverwekkend is, geen indruk
op Wallage maakte. Technisch/biologisch is het eigenlijk onmogelijk, gezien de echte
onafhankelijke ’huidige stand der wetenschap’ dat wij in Groningen niet kapot zullen gaan
aan de digitale drek waar gemeente Groningen ons lichamelijk mee gaat belasten.

Laten we dit stoppen! Hoe dan ook. Draadloos Groningen is een
onzinproject waar niemand wat aan heeft, alleen maar geforceerde
redenen voor zijn bedacht door een klein clubje belanghebbenden
en de verwoesting bij kinderen terugdringen kan straks niet meer.
Vooral de mitochondriale DNA-schade die al na enkele weken kan
optreden is onomkeerbaar. Dit mogen we als volwassenen niet met
onze kleintjes laten gebeuren, alleen voor een handjevol
stralingfreaks die elkaar contractjes toespelen. Contracten zijn niet
van vlees en bloed, ademen niet, voelen geen pijn, geen angst,
wisselen geen tandjes, maken geen mooie tekening voor mama,
halen niet hun eerste zwemdiploma, staan niet aan het begin van
een leven dat zich nog helemaal moet ontvouwen en waarvan de
ontvouwing door ons volwassenen gewaarborgd moet worden.
Contracten zijn dode dingen. Kinderen zijn alles en wat mij
persoonlijk betreft vertegenwoordigen zij het allerlaatste waarin
Gods evenbeeld nog net in de mens te vinden is. Bij de rest is dat
evenbeeld klaarblijkelijk al jaren zoek…
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BIJLAGE

‘Hoezo niet erkende of vage stralingsklachten?’

Stralingsklachten zijn niet vaag of niet goed in kaart te brengen. Hieronder de vier
belangrijkste basisverstoringen aangericht door elektrommagnetische velden (ook zwakke) bij
langere blootstelling. Dus niet die onzinnige paar keer 45 minuten zoals bij het Zwitserse
onderzoek, maar langer dan enkele weken of erger. Het cumulatief effect (waar we van
Repacholi niet over kogen praten) speelt hierbij een belangrijke rol, maar het gaat veel verder
tot op kwantenniveau toe. Onderstaande laat zien dat het bij onvrijwillige bestraling om zware
misdaad gaat en niet om innovatie.

(1) melatoninereductie en daling van (2) cholinesterase (en
serotonine)

In het essay ‘Microwaves immitate Pesticides’, dat een Zweedse herhaling (Lucinda Grant)
beschrijft van iets waar de Russen lang onderzoek naar deden, blijken microgolven hetzelfde
effect op ons lichaam te hebben als organopesticiden en volgens hetzelfde principe te werken
als gifgassen. De frontaalcortex wordt door straling ontregeld en daarmee de balans
cholinesterase dat tot 70% kan dalen ten opzichte van acetylcholine. Samen met de massale
overstap van providers naar draadloze Wi-Fi-modems steeg het aantal gevallen van kinderen
met ADHD (met “onbekende” oorzaak) in 2007 met 25% en in de eerste helft van 2008 nog
eens met 40%. Goed voor de Ritalinkassa. ADHD wordt al jaren via stralingbelasting van
kinderen gelinkt aan cholinesterase-afname.
Depressie en zelfmoord (en borst-, en prostaatkanker) hebben een sterke link met dalende
melatoninespiegels bij constante bestraling. In Bridgend in Wales pleegden in korte tijd 22
jongeren zelfmoord, die gemeen hadden dat ze dichter dan gemiddeld op een zendmastenprk
woonden. Hoe schrikbarend dit kan zijn tonen deze tabellen uit een Duitse kritiek op Wi-Fi en
WLAN en straling algemeen:

Melatonine daalt 87% in bloed in Vogt (Duitsland) na aanzetten zendmasttoren in 2004

Nr. leeftijd geslacht
afstand
tot
zender

melatonine
in bloed
10.08.04

melatonine
in bloed
15.12.04

verschil verschil in %

1a 28 w 100 m 50.0 5.0 -45.0 -90

2 a 58 w 200 m 90.0 11.1 -78.9 -87,66666667

3 a 53 m 100 m 15.0 3.6 -11.4 -76

4 a 66 w 30 m 59.0 8.2 -50.8 -86,10169492

5 a 35 w 400 m 47.0 3.9 -43.1 -91,70212766

6 a 19 w 800 m 52.0 3.6 -48.4 -93,07692308

7 a 62 m 800 m 10.5 2.1 -8.4 -80

8 a 46 w 800 m 25.0 4.2 -20.8 -83,2

9 a 51 w 300 m 14.0 2.5 -11.5 -82,14285714

10 a 53 m 300 m 11.0 1.5 -9.5 -86,36363636

11 a 68 w 40 m 14.6 2.9 -11.7 -80,1369863

12 a 71 m 40 m 7.4 1.5 -5.9 -79,72972973

13 a 42 w 500 m 6.7 1.7 -5.0 -74,62686567

totaal 30,93846154 3,984615385 -27 -87,12083541



11

Melatonine daalt 48% in urine in Dresden (Duitsland) na aanzetten zendmast in 2004

Nr. geslacht
afstand
tot
zender

melatonine
in urine
27.03.04

melatonine
in urine
12.06.04

verschil verschil in %

1a m 25 m 40.9 14.2 26.7 65,28117359

2 a m 40 m 93.2 47.3 45.9 49,24892704

3 a w 40 m 14.7 10.0 4.7 31,97278912

4 a m (kind) 40 m 103.0 57.1 45.9 44,5631068

5 a m (kind) 40 m 388.0 146.1 241.9 62,34536082

6 a m (kind) 40 m 57.1 48.1 9.4 16,34782609

7 a w 70 m 50.3 43.5 6.8 13,51888668

8 a m 70 m 17.6 18.2 -0.6 -3.409090909

9 a w 80 m 23.9 20.1 3.8 15,89958159

10 a m 80 m 14.8 8.2 6.6 44,59459459

11 a w 120 m 25.8 20.4 5.4 20,93023256

totaal 75,43 39,38 -36,04545455 -47,78835724

bron grafiek info: Wahnsinn Mobilfunk: Betroffene berichten - Karl Trischberger, Lenggries.

Het verzwegen kwanteneffect van continue zwakke bestraling: (3)
Nitrosatieve/oxidatieve stress en de onomkeerbare schade aan
mitochondriaal DNA en daarmee de verwoesting van niet alleen
onze generatie en de volgende generaties, maar van mogelijk onze
hele evolutie

Dr. Ulrich Warnke ontdekte dat permanente blootstelling aan zwakke microgolven chronische
nitrosatieve/oxidatieve stress veroorzaakt. Chronische nitrosatieve/oxidatieve stress
beschadigt de mitochondria, de ‘energiecentrales’ in onze cellen. Mitochondropathie is de
basis van veel hedendaagse chronische ziekten. Denk aan de ziekte van Alzheimer, multiple
sclerose, Parkinson, diabetes, fibromilalgie, artherosclerose en zwaarlijvigheid. Buitengewoon
verontrustend hierbij is dat chronische nitrosatieve/oxidatieve stress vroeger of later
onomkeerbare schade zal aanrichten aan mitochondriaal DNA (Kremer 2003, Kublinski
2004). Uitgerekend dit mitochondriaal DNA is tien keer gevoeliger voor
nitrosatieve/oxidatieve stress dan het DNA in de celnucleus. Dit komt omdat gewoon DNA
over ingebouwde zelfreparatiemechanismen beschikt, maar mitochondriaal DNA niet
vanwege een zeer laag gehalte weefselproteïne.

Niet-ioniserende stralingen (NIS) zijn elektromagnetische golven met fotonenergieën die te
zwak zijn om atomaire bindingen te verbreken. Vandaar dat ze dus niet gevaarlijk wordt
geacht buiten de thermische grenzen van ICNIRP. Dit is echter geen wetenschap maar
wishfull thinking conform de financiënpolitieke aanname dat er alleen opwarmingschade
bestaat en geen elektrische schade, terwijl ons hele lijf letterlijk van bioelektriciteit aan elkaar
hangt. De WHO schrijft over de ‘wetenschappelijk onderbouwde en voorzorgsbenaderingen
voor EM-velden’: “Wetenschappelijk onderbouwde beoordelingen van de potentieel



12

schadelijke gevolgen van blootstelling aan EM-velden vormen de basis van
risicobeoordelingen en zijn tevens een essentieel onderdeel van een passende reactie van het
beleid. De aanbevelingen in de richtlijnen van de ICNIRP zijn het resultaat van grondige
wetenschappelijke toetsing van relevante, in de wetenschappelijke literatuur gepubliceerde
onderzoeken op het gebied van de geneeskunde, epidemiologie, biologie en dosimetrie.” En
dat is zoals het WHO drommels goed weet volledig uit de duim gezogen en het publiceren
van deze bullshit is zonder overdrijving misdadig te noemen. Ook zeer zwakke
elektromagnetische velden ver onder de ICNIRP/WHO- grens zijn ziekteverwekkers als men
er onafgebroken mee in contact staat doordat de gemeente een zendmast plaatst bij werk en of
woning. Dit mede door het cumulatief effect van door het lichaam geabsorbeerde straling. Het
“stappenplan” waarmee via gedwongen bestraling de gezondheid van miljoenen burgers
wordt gemodificeerd tot een goudmijn voor de farmaceutische annex kankerindustrie met
middeltjes vol bijwerkingen voor, dankzij de ICNIRP/Gezondheidsraad, niet erkende
stralingsklachten ziet er omgekeerd zo uit:

- Mitochondropathy (door straling onherstelbaar beschadigd mitochondriaal DNA) vormt het
elementaire begin van zeer veel welvaartziekten en klachten.
- Hieraan vooraf gaat de door straling, ook van zeer “zwakke” velden veroorzaakte
nitrosatieve oxidatieve stress.
- Weer hieraan vooraf gaat de onregeling van de spin van het NO-molucuul door
elektromagnetische velden. Dit kwanteneffect is dus het elementaire argument om aan te
geven dat de ICNIRP-conclusies veel te kort door de bocht zijn. De mens wordt niet door
opwarming beschadigd maar het bioelektromagnetisch systeem van ons lichaam wordt
elektrisch beschadigd via al in de jaren ’70 bestudeerde unieke kwanteneigenschappen van de
spin van het NO-molecuul in relatie tot de frequenties gebruikt in de
telecom/draadloosindustrie. Ulrich Warnke geeft een uitgebreid wetenschappelijk overzicht
van de directe gevolgen van de hierboven al geïntroduceerde gevolgen van nitrosatieve-
oxidatieve stress:

I. Verstoring van het functioneren van de mitochondria
II. Storingen in het suikerverbruik (pathologische laktatazidose)
III. Verstoring van de neurotransmittorfunctie
IV. Storingen van de cholesterinestofwisseling
V. Storingen in de steroïde-hormoonsynthese
VI. Storingen in de hemoglobinevorming
VII. Het verwekken van mutaties (zie b.v.. ernstig verminkte plantengroei in Japan,

blindgeboren kalveren - BA)
VIII. Verstoring van de apopotose (= natuurlijke klok voor celdood; verstoring hiervan is

een van de belangrijkste bases voor het ontstaan van kankers - BA)
X. Superoxide-, en Peroxinitrietvorming (hoogtoxisch)
X. Verstoring van de zinkhuishouding
XI. Immuunsysteem-wisselmechanisme: TH1-TH2-Switch (verstoring T-cellen =

hulpcellen)
XII. „acquired energy dyssymbiosis syndrom, AEDS” (Cottier et al. 1995):

Warnke is zeer uitvoerig en grondig in het toelichten van alle 12 hierboven genoemde punten
in zijn artikel “Schädigungen des Menschen durch Hochfrequenzsender sind seit Jahrzehnten
- Stand des Wissens“. Als de draadloosgekte niet wordt gestopt en er niet heel snel een abrupt
einde aan de draadloze samenleving komt dan zal de mitochondriale schade niet alleen de
komende decennia haar tol eisen, onder meer in een aanhoudende kankerpandemie, maar,
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omdat deze onomkeerbare schade ook wordt doorgegeven bij de voortplanting, de hele
evolutie ontwrichten op een wijze die gelijkenissen kan gaan vertonen met het uitsterven van
de dinosauriërs. Behalve wijzelf wordt overigens de hele natuur beschadigd. In dit boek is
helaas geen ruimte om de toelichtingen bij alle twaalf punten van Warnke de revue te laten
passeren, dus beperk ik de verwijzing naar zijn artikel (te vinden op
www.stralingsvrijkind.nl), dat heel goed wel eens de belangrijkste medische ontdekking kan
verwoorden van de 21ste eeuw om reden die nu meer dan duidelijk zullen zijn.

De gepulste straling van microgolven en de (4) calcium-flux als
basis van talloze stralingsklachten naast nitrosatieve-oxidatieve
stress, melatoninereductie en daling van cholinesterase en
serotonine.

Andrew Goldsworthy BSc PhD is gepensioneerd Lecturer in Biology van het Imperial
College London. Hij kan als geen ander uitleggen wat naast de door Warnke ontdekte
nitrosatieve-oxidatieve stress de primaire biologische schade is die eveneens al bij zeer
zwakke elektromagnetische velden (“kilometers” onder de ICNIRP/Gezondheidsraad-
normen) wordt aangericht aan ons lichaam:

We worden continue misleid door elementen uit de mobiele telefoonindustrie en elektronische
industrie (die enorme sommen geld hebben geïnvesteerd in de infrastructuur) om ons te laten
geloven dat gepulste microgolven zoals gebruikt bij mobieltjes en Wi-Fi onschuldig zijn. Hun
enige rechtvaardiging hiervoor is dat de straling te zwak is om significante hitte te
veroorzaken wanneer ze geabsorbeerd wordt door levend weefsel. Ze schijnen echter het feit
te veronachtzamen dat levende cellen afhankelijk zijn van elektriciteit en elektrisch geladen
atomen en moleculen (ionen) om hun gezond functioneren te behouden. Cellen kunnen
daarom elektrisch worden beschadigd door elektrische straling die veel te zwak is om
significante opwarming te veroorzaken. Onze cellen gebruiken bijvoorbeeld de energie uit
voedsel om ionen uit de mitochondria te pompen (de krachtcentrales in de cel). Deze worden
dan daarna weer binnengelaten door een ATPase (een enzym dat een beetje op een waterrad
lijkt). Elke draaiing van het rad genereert een molecuul ATP, de primaire energie-eenheid van
de cel. Het komt er dus op neer dat een elektrische lading die in en uit deze kleine
structuurtjes stroomt in vrijwel al onze lichamelijke energie voorziet. Een deel van dit ATP
wordt dan gebruikt om ionen uit de cel te pompen. Wanneer ze terugkeren via speciale
enzymen (transporteurs genaamd) terugkeren in het celmembraan, dragen ze essentiële
voedingsstoffen met zich mee die de cel moet absorberen. Dus we gebruiken ook elektriciteit
om voedsel op te nemen. Een ander voorbeeld vinden we in onze zenuw-, en hersencellen.
Deze gebruiken ATP om natrium-, en kaliumionen door hun externe membramen te pompen.
Zenuwimpulsen worden gegenereerd wanneer deze ionen plotseling worden teruggetrokken
om scherpe stroompiekjes te geven. Ten slotte, maar even belangrijk worden de membramen
zelf (die maar twee moleculen dik zijn) met elektriciteit bijeengehouden. Ze bestaan
hoofdzakelijk uit negatief geladen moleculen die bijeen worden gehouden door positief
geladen ionen (voornamelijk calcium-ionen), die functioneren als een soort cement. Helaas
slagen zwakke elektromagnetische velden er in om met zachte hand een aantal van deze
calcium-ionen los te peuteren, wat de membraan verzwakt en deze sneller doet lekken. Als
gevolg hiervan worden onze lichamen minder efficiënt in het produceren van energie en
neigen onze zenuw-, en hersencellen meer tot het genereren van foute impulsen. Foute
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impulsen gegenereerd in sensorische cellen kunnen de symptomen van elektrosensitiviteit
geven, terwijl die welke in de hersenen worden gegenereerd het mentaal functioneren kunnen
beïnvloeden en ook tot stressgerelateerde hoofdpijn kunnen leiden. Zelfs mensen die zichzelf
niet als elektrosensitief beschouwen krijgen vaak hoofdpijn en andere onaangename klachten
wanneer ze voor langere tijd bloot staan aan de straling van Wi-Fi, snoerloze telefoons en
mobieltjes. Andere gerapporteerde gevolgen van langdurige blootstelling aan gepulste
microgolven omvatten een verhoogd kankerrisico en het verlies van vruchtbaarheid. Dit lijkt
geassocieerd te zijn met waarneembare schade aan cellulair DNA, waarschijnlijk als een
gevolg van de lekkage van spijsverteringsenzymen uit de lysosomen (kleine deeltjes in
levende cellen die spijsverteren en afval recyclen) waarvan de membramen zijn beschadigd
door de straling. De pulsen die worden gedragen door microgolven zijn bijzonder schadelijk.
Dit is omdat hun zeer korte golflengte de transmissie mogelijk maakt van pulsen met extreem
een snelle stijg-, en daaltijd en het is de snelheid waarmee de velden veranderen (eerder dan
hun totale energie) die de meeste biologische schade veroorzaken; dit katapulteert vitale
calcium-ionen uit de celmembramen, waardoor ze als gevolg gaan lekken. Deze lekkage kan
de grote meerderheid verklaren van de waargenomen negatieve effecten voor de gezondheid
van langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling…//.. Het is daarom onverstandig
en beargumenteerd gevaarlijk om langere periodes te worden blootsgesteld aan Wi-Fi-
transmittors, snoerloze telefoons en mobiele telefoons (vooral hun basisstations [=
zendmasten] die 24 uur per dag 7 dagen in de week stralen). Publieke ruimtes moeten er zeker
niet van worden voorzien voordat alle risico’s aan een onafhankelijke evaluatie zijn
onderworpen. Alle claims die stellen dat ze onschuldig zijn omdat ze geen opwarming
veroorzaken zijn volstrekt onverantwoord..//

Leggen we de oxidatieve/nitrosatieve stress van Warnke naast de calcium-flux van
Goldsworthy dan krijgen we het zachte allesverwoestende langetermijneffect van chronische
blootstelling aan zwakke microgolfstraling angstaanjagend duidelijk voor ogen: onze hele
biologische basisstructuur wordt feitelijk langzaam maar zeker op celniveau uiteengereten. En
dat langzame uiteenrijten van het lichaam gebeurt nu bij honderden miljoenen mensen over de
hele wereld tegelijk!


