Electrosmog / elektrosmog : de feiten
Wat moet ik weten over electrosmog?
Door René Smeyers van Domisan
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Electrosmog wordt gecreëerd door het gebruik van
elektriciteit. Electrosmog is de laatste jaren enorm
toegenomen vooral door de ontwikkeling van
draadloze technologieën.
Deze nieuwe digitaal gepulste signalen waren 20 jaar
geleden nog niet aanwezig in onze samenleving,
maar nu heeft bijna elk elektrisch apparaat een
draadloos equivalent.
Electrosmog komt van draadloze apparatuur zoals
bv. dect telefoon, draadloze baby phone, gsm en gsm
masten, wifi, bluetooth, microgolf, en nog steeds
worden nieuwe en meer geavanceerde technologieën
voorgesteld.
Electrosmog is nu aanwezig in alle grootsteden over de hele wereld. Expansie van
draadloze telecommunicatie verspreid zich razend snel naar de steden, gemeenten en
nu zelf naar meer afgelegen gebieden, overal kunnen we masten terugvinden die
draadloos communiceren mogelijk maken. Kijk maar naar de reclame die nu
propageert dat je over mobiel kunt bellen en internetten.
Electrosmog wordt gelinkt aan verschillende gezondheidsproblemen zoals; chronische
vermoeidheid, depressie, slaapstoornissen, hoofdpijn en concentratieproblemen,
hyperactiviteit en agressiviteit bij kinderen, verzwakte immuniteit,
vruchtbaarheidsproblemen, storingen van het centraal zenuwstelsel, oorsuizen en
duizeligheid, mogelijke verergering van bestaande ziektebeelden, ...
Wetenschap en technologie blijven steeds maar evolueren maar de
veiligheidsvoorschriften voor al deze nieuwe apparatuur zijn echter niet mee
geëvolueerd waardoor we niet tijdig geïnformeerd en gewaarschuwd worden voor de
gevaren ervan.
In Zweden zijn meer dan 300.000 mensen geregistreerd als electrosmoggevoelig : en
deze mensen eisen bijstand van de overheid.
Meer dan 6000 dokters in Duitsland hebben het Freiburger Appel getekend, waarin de
regering wordt opgeroepen om in actie te komen tegen het groeiend aantal
gezondheidsklachten die zijn aan electrosmog toeschrijven.
De effecten van electrosmog kunnen zich bij sommige mensen onmiddellijk
manifesteren, daar waar het bij anderen soms jaren duurt voor ze er last van
ondervinden.
De meeste mensen die electrosmoggevoelig zijn weten het meestal niet en de diagnose
van hun klachten is meestal chronische vermoeidheid, burn-out en een verlaagde
immuniteit.
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Onze kinderen lopen het grootste gevaar; daar hun hersenen nog in volle ontwikkeling
zijn, hun hersenen zijn kleiner dan die van volwassenen en hun schedels zijn zachter.
Vaak worden ze thuis en op school blootgesteld aan de straling van draadloze
netwerken. Slapeloosheid, hoofdpijn, ADHD, oog- en oorproblemen, en storingen van
het zenuwstelsel kunnen symptomen zijn die kinderen van deze stralingen
ondervinden.
De Franse overheid heeft als eerste land een wetsvoorstel klaar ter bescherming van
kinderen tegen electrosmog. Het voorstel houdt in dat er een verbod zou komen op
het maken van reclame voor gsm's gericht de doelgroep van kinderen onder 12 jaar.
En ook een gebruiksverbod voor gsm's en oortjes voor kinderen onder de 6 jaar. Dit is
een wereldprimeur qua wetsvoorstellen ter bescherming tegen electrosmog!
Het departement van Volksgezondheid van Toronto (Canada) beveelt aan dat kinderen
onder de 8 jaar uitsluitend een gsm gebruiken in een noodsituatie en dat jongeren
onder 18 jaar hun mobiele telefoongesprekken beperken tot maximaal 10 minuten.
Na 20 seconden mobiel bellen gaan onze cellen zich reageren. De rode
bloedlichaampjes in ons bloedplasma gaan verklonteren tot de zogenaamde
geldrolletjes. Nadien duurt het verschillende uren vooraleer deze verklevingen zich
oplossen. Geen goed nieuws voor wie veel mobiel belt en zijn gsm ‘s nachts naast
zich op het nachtkastje legt!
Wetenschappelijke onderzoeken tonen steeds meer en meer aan welke de schadelijke
gevolgen zijn van stralingen. Ze vermoeden dat ze zich binnen een tijdspanne van 5 a
10 jaar zich enorm veel tumoren zullen manifesteren en dit vooral bij kinderen.
Een nieuw rapport van de Israëlische tandartsenvereniging onthult een scherpe
toename van speekselkliertumoren in de laatste jaren. Tussen 1980-2002 bleef het
aantal gevallen van speekselklierkanker stabiel. Na 2002 vond er echter een
dramatische stijging plaats. De onderzoekers denken dat deze stijging gerelateerd is
aan toenemend gsm-gebruik: de stijging (van kankergevallen) kan absoluut wijzen op
een verhoogde blootstelling aan draadloze telefoons en is de schade veroorzaakt door
straling.
Eerder Israëlisch onderzoek vond ook al een associatie tussen gsm-gebruik en tumoren
in het hoofd- en nekgebied.

Tijd om je voldoende te informeren en actie te ondernemen.
Contacteer Domisan voor meer info: http://www.domisan.be
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