Gezondheidseffecten door mobiele straling voorkomen!
Nuenen, 24 oktober 2017
Een maand geleden stuurden wij ons onderstaande persbericht “Gezondheidseffecten door mobiele
straling bewezen”.
Hierin lieten we zien dat 20 minuten straling uit een huis-, tuin- en keuken- WiFi- apparaat voldoende
was om mijn bloed aanzienlijk te doen klonteren.
Het gevolg hiervan laat zich raden; door die klontering worden o.a. de dunne bloedvaatjes in mijn
hersenen niet meer bereikt en van de broodnodige zuurstof voorzien. Het directe gevolg hiervan kan
degeneratie van bepaalde delen van de hersenen opleveren en we weten allemaal waartoe dat kan
leiden.
De foto’s die we rondstuurden maakten grote indruk op iedereen, behalve op de dames en heren
van de pers en op de mensen die, uit hoofde van hun beroep, zouden moeten waken over onze
gezondheid.
Dit betekent eens te meer dat we, voor het behoud van onze goede gezondheid in een tijdperk van
sterke en toenemende omgevingsbelastingen, volledig op onszelf zijn aangewezen.
We krijgen hierbij hulp van een team van in oorsprong Russische wetenschappers, die een apparaat
hebben uitgevonden dat de inmiddels overal aanwezige straling zodanig verpakt, dat deze geen
schadelijke invloed meer op ons kan uitoefenen.
Dit apparaat heet de “WaveRider” en wordt door ons in Nederland geïmporteerd.
Er zijn inmiddels boeken vol geschreven, die de werking van de WaveRider beschrijven en aantonen,
maar dat geloven we natuurlijk niet.
Onder het motto “Eerst zien, dan geloven”, heb ik een tweede proef gedaan met 20 minuten
bestraling van mijzelf met hetzelfde WiFi apparaat als in mijn eerder beschreven experiment.
In dit geval hadden we echter ook een WaveRider in dezelfde ruimte opgesteld.
Het onmogelijke gebeurde.
Het nog enigszins vervormde bloed door de eerdere belastingen werd niet alleen niet meer
geklonterd, zoals bij het experiment zonder WaveRider, maar herstelde zich volledig tot de mooie
regelmatig gevormde rode bloedcellen uit de beginsituatie. Dit ondanks de 20 minuten durende
belasting door de WiFi (zie onderstaande afbeeldingen).
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foto 1
Vóór WiFi + WaveRider

foto 2:
na 20 minuten WiFi + WaveRider

Niet te geloven en waarschijnlijk niet overtuigend genoeg voor de mensen die professioneel over
onze goede gezondheid zouden moeten waken of ons hierover zouden moeten voorlichten.
Wellicht wel een aansporing voor diegenen die zelf de verantwoordelijkheid willen nemen over het
behoud van de goede gezondheid voor zichzelf en voor hun naasten.
Voor meer informatie:
Peter van der Vleuten,
Brainport Biotech Solutions BV
www.brainportbiotechsolutions.com
email: peter@vandervleuten.net
mobiele telefoon: 06-51 57 89 34
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Gezondheidseffecten door mobiele straling bewezen!
Nuenen, 27 september 2017
Al tientallen jaren wordt door wetenschappers en ervaringsdeskundigen beweerd dat
elektromagnetische straling schade toebrengt aan onze gezondheid.
Overheden en industrieën ontkennen de mogelijkheid van gezondheidsschade bij stralingsniveaus
die we in en rond ons huis tegenkomen.
Inmiddels zien we, als gevolg van overbelasting door straling, steeds meer “uitvallers” die niet meer
weten waar ze het nog zoeken moeten. Er is vrijwel geen plek meer te vinden op onze aardbol die vrij
is van schadelijke straling.
Experimenten met planten, dieren en mensen hebben schade aan levende organismen als gevolg van
elektromagnetische straling overvloedig aangetoond.
De strategie van overheden en industrieën is er meestal op gericht om twijfel te zaaien over de
schadelijkheid en zij houden vol dat die schadelijkheid niet onomstotelijk is bewezen. Ze gaan er
gemakshalve aan voorbij dat ook niet onomstotelijk is bewezen dat straling veilig is.
Om niet verstrikt te raken in de discussie “wel of niet wetenschappelijk bewezen” hebben wij een
methode gekozen waar geen wetenschapper aan te pas hoeft te komen.
We hebben gewoon een vers afgenomen druppel bloed van ondergetekende onder een microscoop
gelegd en een foto gemaakt van wat we zagen (foto 1). Vervolgens ondergetekende gedurende 10
minuten bestraald met een WiFi signaal, opnieuw een druppel vers bloed afgenomen en onder de
microscoop gelegd en weer een foto gemaakt (foto 2) .Vervolgens nog eens de proefpersoon
(ondergetekende dus), voor 10 minuten bestraald met hetzelfde WiFi signaal en voor de derde keer
en druppel vers bloed afgenomen, bekeken en gefotografeerd (foto 3).
De drie foto’s hieronder geven aan wat door de microscoop te zien was.

foto 1
vóór WiFi

foto 2:
na 10 minuten WiFi
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foto 3:
na 2 x 10 minuten WiFi

Op foto 1, de controlemeting, zien we best wel mooie ronde rode bloedlichaampjes met weinig
klontering en weinig overlap van de rode bloedcellen.
Op foto 2, genomen na 10 minuten bestraling met een WiFi signaal, zien we onregelmatig gevormde
rode bloedlichaampjes en een begin van klontering.
Op foto 3, genomen na 2 x 10 minuten bestraling door hetzelfde WiFi signaal, zien we een grote
mate van klontering en zeer onregelmatig gevormde rode bloedlichaampjes.
Het zal geen verbazing wekken dat de bloedcellen uit foto 3 grote moeite zullen hebben om door de
nauwe bloedvaatjes in o.a. onze hersenen te stromen en daar de benodigde zuurstof af te leveren.
Het vraagt ook weinig voorstellingsvermogen om daar de conclusies uit te trekken; delen van de
hersenen raken onvoldoende doorbloed en kunnen hun functies niet goed meer uitvoeren. Gevolgen
daarvan kunnen zijn, degeneratieve aandoeningen zoals Alzheimer en Parkinson en nog veel meer.
Geen wetenschapper kan betwisten dat dit mogelijke gevolgen van de WiFi straling zijn.
Wie dit niet wil geloven is bij deze uitgenodigd om aan eenzelfde experiment deel te nemen. Wel op
eigen kosten en op eigen risico. Zoals te begrijpen zal zijn is een degelijk experiment niet geheel
ongevaarlijk.
p.m. het stralingsniveau ter hoogte van het hoofd van ondergetekende was gedurende de bestraling
ca 1800 microwatt per m2. De in Nederland gehanteerde stralingslimiet is 2 miljoen – 10 miljoen
microwatt per m2, afhankelijk van het frequentiegebied. Beneden die niveaus zou dus volgens de
Nederlandse overheid geen gezondheidsschade kunnen optreden.
p.s. in dit experiment is als stralingsbron een WiFi repeater gebruikt. Vergelijkbare resultaten zijn te
zien als een mobiele telefoon, een DECT telefoon, een babyfoon of een modern hoortoestel wordt
gebruikt.
Voor meer informatie:
Peter van der Vleuten,
Brainport Biotech Solutions BV
www.brainportbiotechsolutions.com
email: peter@vandervleuten.net
mobiele telefoon: 06-51 57 89 34
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