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DECT draadloze huistelefoon, ziekmaker bij uitstek
Veel mensen maken zich zorgen over GSM/UMTS zendmasten bovenop
gebouwen in hun omgeving. Ze staan er echter niet bij stil dat ze zelf een eigen zendmast midden in de
woonkamer of zelfs naast hun bed hebben staan. Bedoeld wordt hier de draadloze huistelefoon volgens
het DECT/GAP principe.
DECT staat voor Digital Enhanced Cordless Telecommunication, dwz. digitaal draadloos. Het is een goed technisch produkt
van goede kwaliteit. Echter, weinig bekend is het feit dat er
enorme gezondheidsrisico’s aan kleven.
Het is NIET de telefoonhoorn zelf, die gevaarlijk is, maar het
BASISSTATION, zie de afbeelding hiernaast; dat is de houder
waar de hoorn in gestoken wordt.
Dit basisstation zendt konstant 24 uur per dag gepulste signalen
uit, of er nu gebeld wordt of niet. Dit pulseren is met 100 Hz,
dwz. per seconde komen er 100 hele scherpe pulsjes op u af.
Een DECT basisstation geeft net zoveel straling als een GSM
zendmast op 20 meter afstand. DECT telefoons kunnen een
bereik hebben van wel 300 meter, dus die van de buren kan in uw
woning ook goed doorkomen. Beton houdt dat niet tegen.
Het is een bron van veel milieuziektes.
Hoofdpijn, vermoeidheid, slapeloosheid, slecht zien, oorsuizingen, onregelmatige suikerspiegels,
geheugenstoornissen, hartritmestoornissen, maag- en darmklachten, problemen met de blaas,
pijn in gewrichten, vreemde trillingen in de benen, het *wegslaan* van een been, kortom alles
wat ook in het Freiburger Appel vermeld staat. Erectiestoornissen en steriliteit horen er ook bij. Er
zijn inmiddels meerdere Appells die hetzelfde doel nastreven. Zij leggen rechtsstreeks verband tussen
genoemde ziekteverschijnselen en ingebruikname zendmasten, mobieltjes en DECT telefoons en Wiﬁ.
Er is momenteel maar één remedie, en dat is hem vervangen door een toestel met *draad*, of als het toch
draadloos moet zijn, een stralingsarm toestel.
Er zijn nu ook stralingsarme DECT telefoons te verkrijgen, welke helemaal niet stralen wanneer de
telefoon in de houder steekt. Wanneer de telefoon in gebruik is, is de stralingshoeveelheid in verhouding tot de afstand van het basistation.
Let op: Alleen *Eco Mode PLUS* is aan te bevelen!
Dus, wèg met de gewone DECT. Niet alleen voor uw buren, maar ook voor uzelf !

Net zo gevaarlijk als de DECT is het draadloze modem, Wiﬁ of
WLAN. Draadloze modems veroorzaken dezelfde symptomen als DECT.
Een aantal Internet Providers in de Benelux geven nu draadloze modems, die zelfs over TWEE signalen
beschikken: Eén voor uzelf en één voor de passanten op straat met hun Smartphone of Tablet.
Dat signaal voor uzelf is nog uit te zetten, maar dat voor de passanten op straat moeilijker.
En als er een stroomstoring is geweest, schakelt het modem zichzelf weer in de Default stand in.
Zeker als u kleine kinderen heeft dient u uw DECT te vervangen door een Dect Eco Mode PLUS,
en het modem te bekabelen, en het Wireless uit te zetten (ook in de computer!).
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