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Straling is een natuurlijk fenomeen en hoort bij ons leven op aarde en dankzij bijvoorbeeld het
geomagnetische veld van de aarde zijn vele levensprocessen mogelijk. Sinds de komst van elektriciteit
heeft de mens technische straling op aarde geïntroduceerd. Voorbeelden van technieken die straling
veroorzaken zijn mobiele telefoons, mobiele antennes op gebouwen, draadloze thuis telefoons, radar
systemen, etc.
Door vele zendtechnieken is Nederland bedekt met een deken van elektromagnetische straling. Deze
straling heeft gevolgen voor de mensen die leven in deze deken van elektromagnetische straling. Door het
toenemend bijplaatsen van nieuwe mobiele telefonie antennes in Nederland (met name van nieuwe
technieken voor mobiel internet) ontstaan er steeds meer symptomen en klachten die verband houden met
straling.
Met name in woningen komt vaak een te hoge mate van straling voor. Via (natuur) geneeskundige
therapieën kan worden vastgesteld in hoeverre dit het geval is en in hoeverre de gezondheid geschaad
wordt en de therapie blokkeert. Tijdens deze lezing over straling en de gevolgen voor uw gezondheid,
wordt ingegaan op het fenomeen straling, waar het vandaan komt, de gevolgen voor uw gezondheid, wat u
er zelf aan kunt doen en wat u er aan kunt laten doen. Ook zal aandacht worden besteedt aan situaties die
in de praktijk voorkomen, er zijn diverse meetapparaten waar mee gemeten kan worden en er zal worden
ingegaan op diverse energetische apparaten en producten die stralingsbelasting dienen te harmoniseren.
De lezing wordt gegeven door drs. ir. Koen van Biesen, hij is woonbioloog en voert woonbiologische
onderzoeken uit. Binnen het woonbiologisch onderzoek worden een groot aantal schadelijke factoren voor
de gezondheid van de bewoners onderzocht. Binnen dit onderzoek neemt het onderzoek naar straling in
de woning de belangrijkste plaats in vanwege de toegenomen technische straling in Nederland.
Na de lezing, rond 21.00 uur, gaan we, na een korte instructie, met meetapparatuur de wijk in om een
indruk te krijgen van de straling in de woonomgeving in Eva Lanxmeer en met name op het bouwterrein
van de Werfterp. Na terugkomst nog korte evaluatie van de metingen en ruimte voor vragen.
Entree: 5 euro . Voor leden van de WTOV gratis. Locatie: Praktijk voor Homeopathie, Achter ´t Zand 54,
4103 XP Culemborg. U kunt u aanmelden via mail@ruudswagemakers.nl of tel 0345 476515.
Voor meer informatie over dit onderwerp via internet:
Website Koen van Biesen: www.geo-phiscis.nl Algemene website of straling: www.stopumts.nl

Werfterp Ontwikkelings Vereniging te Culemborg
*KvK 11068243*BTW nr. 817637631*Bankrekening 1224.82.956*Bankrekening 1067.91.168*

www.werfterp.nl

