Stralingsaudit van uw woning
Een nieuw beroep dat momenteel in opmars komt is dat van energiedeskundige.
Deze man/vrouw komt jouw woning controleren op energieverbruik. In een
energieaudit is het de bedoeling om het energieverbruik in kaart te brengen om zo
de kosten van een gezin te verminderen. Deze service is zeer populair omdat het
een gezin financieel voordeel kan opleveren.
Om onze gezondheidskapitaal optimaal te laten renderen en vooral te behouden
zou het ideaal zijn - gezien de stralingsproblematiek rond alle moderne
technologieën - om onze woning aan een stralingsaudit te onderwerpen.
Waarom is dat nu nodig, zul je denken?
Op de site van beperk de straling kan je het verhaal lezen van een Canadese vrouw
die de gezondheid van haar dochter zienderogen zag verslechten omdat er
verschillende gsm-antennes boven hun woning werden geplaatst. Het verhaal van
deze dame beschrijft goed wat elektrogevoelige mensen elke dag opnieuw moeten
doormaken. Daarenboven komt nog elektrogevoelige mensen vaak niet
onmiddellijk de link leggen tussen hun problemen en straling. Zo kunnen ze het
probleem ook niet aanpakken en worden ze meestal onvoldoende of niet begrepen
door hun omgeving.
In Humo konden we onlangs het relaas lezen van een topambtenaar uit Berchem
die uit België wegvluchtte omdat hij doodziek werd van een gsm-mast op zijn
appartementsgebouw. Het duurde een hele tijd vooraleer hij zijn symptomen aan
straling kon linken. Hij verhuisde naar Frankrijk, waar hij nog wat van zijn leven hoopt
te kunnen genieten, nadat hij met Parkinson werd gediagnosticeerd.
Elektrogevoelige mensen ontwikkelen bepaalde gezondheidsklachten en op termijn
zelf ernstige ziekten, zoals bv. Parkinson, ten gevolge van blootstelling aan
elektromagnetische straling. Deze klachten kunnen variëren van persoon tot
persoon. Iedereen bruint toch ook niet even snel door de zon. Feit is wel dat
iedereen straling opneemt maar er niet direct zichtbaar of voelbaar last van heeft.
Vaak voorkomende klachten zijn slaapstoornissen, duizeligheid, hoofdpijn, tinnitus of
oorsuizen, huidproblemen, concentratieproblemen en leerstoornissen bij kinderen,
depressie, hartritmestoornissen, hyperactiviteit bij kinderen, prikkelbaarheid,
nervositeit, vermoeidheid, enz.
In een stralingsaudit door - een ervaren geobioloog - zal de geobioloog de
verschillende bronnen van straling in kaart brengen. Dan denken we aan de straling
van GSM, antennes (gsm, umts,...), wifi (draadloos internet) , draadloze decttelefoons, radars van het leger, maar ook snelheidsmeters (mobiele) flitspalen,
digitale radio en tv via de ether , spaarlampen, microgolfstraling, draadloze
muziekinstallaties en computermuizen, ....
De innovatie van de techniek maakt dat er steeds meer nieuwe toestellen bijkomen
die ons buitenshuis maar ook binnenshuis meer en meer gaan belasten met straling.
Waarom krijgen we de niet meer waarschuwingen zul je nu denken?
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Een groot onderzoek dat liep tussen 2000 en 2004 in 13 verschillende landen, is
onlangs tot een eerste afronding gekomen. Een belangrijk telecombedrijf
financierde een kwart van dit onderzoek en hun invloed is duidelijk merkbaar in de
resultaten van het eindrapport.
Er zijn anno 2010 ongeveer 5 miljard gsm's op de wereld! Daarbij zien we een
enorme toename van de draadloze telefoon, thuis zowel als op kantoor. Ook het
gebruik van draadloos internet (wifi) is spectaculair. Wij spreken hier over een
miljarden business!
Al deze toestellen omgeven ons met een onzichtbaar web van straling. Breuken in
de DNA-strengen van ons lichaam treden al bij 1/40 van de (Sar)-grenswaarde op.
UMTS-signalen zijn daarmee nog bijna 10 maal sterker dan gsm-signalen. Maar wie
twee en twee samentelt weet wel dat dit inderdaad schadelijk kan zijn, en wil zeker
niet wachten op de eerlijke resultaten van onderzoeken, want dan kan het voor
velen - en zeker jonge mensen en kinderen - te laat zijn. In een nieuwe studie
hanteert men de stelling: - de kost van niets te doen aan het probleem van straling
kan resulteren in een toename van de ontwikkeling van kanker bij vele (jonge)
mensen. Voorkomen lijkt nog altijd beter dan genezen!
De geobioloog zal na de meting zijn resultaten van alle mogelijke stralingsbronnen in
uw woning aan U voorleggen en hiervoor degelijke en betrouwbare oplossingen
voorstellen zodat U en uw gezin thuis beschermd zijn tegen de alomtegenwoordige
straling en problemen afkomstig van de woning. Dit is vooral 's nachts belangrijk
omdat ons lichaam dan vooral moet recupereren en regenereren voor de volgende
dag.
Zo kan uw huis (en werkruimte) toch nog een veilige haven worden in een steeds
meer door straling vervuilde buitenwereld.
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