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In een wetenschappelijke studie tussen 2006 en 2016 in Duitsland (Bamberg en Hallstadt)
werd het verband tussen ongewone schade aan bomen en mobiele telefoniestraling
onderzocht. Opvallend is de eenzijdige beschadiging aan boomkruinen. Die kan niet
verklaard worden door droogte, vorst, aantasting door bacteriën, virussen, schimmels,
schadelijke stoffen in de lucht of grond e.a.. Bij 60 beschadigde bomen werd een
uitgesproken verschil vastgesteld tussen de meetwaarden van mobiele telefoniestraling aan
de kant van de zendmast tegenover de andere kant. Richting zendmast lagen de waarden
tussen 80 en 13.000 µW/m², en aan de andere kant was dat tussen 8 en 720 µW/m². Bij alle
bomen was er aan de beschadigde kant direct visueel contact met een zendmast. Hier volgt
een korte vergelijking tussen de officiële grenswaarden voor mobiele telefoniestraling voor
een GSM 900: de standaard voor volledig digitale mobiele telefonie netwerken in het
frequentiebereik van 900 MHz liggen de officiële grenswaarden rond 4.500.000 µW/ m², en
voor UMTS, de mobiele telefonie standaard met een hogere verbindingssnelheid (3G), liggen
ze rond 10.000.000 µW/ m². Deze studie over het verband tussen de grote boomschade en
de straling, toont aan dat mobiele telefoniestraling schade geeft bij stralingssterktes van 80
tot 13.000 µW/ m² ....dus ver beneden de wettige grenswaarden. Daarom is dit weer een
bewijs dat de wettige grenswaarden een willekeur van de GSM-industrie zijn, ter
bescherming van zichzelf, in plaats van de gezondheid van de bevolking en de natuur. Dit is
een duidelijke misleiding van de bevolking. Omvangrijke fotografische documentatie van
‘Kompetenzinitative’ vindt u op de pagina van de ingelaste link. Wij willen ook u
aanmoedigen, met open ogen door de wereld te gaan en te handelen zoals journalist en
krantenuitgever Joseph Pulitzer zei: “ “Er is geen misdaad, geen kunstgreep, geen truc, geen
zwendel, geen ondeugd ... die niet leeft van geheimhouding. Breng deze heimelijkheden aan
het licht, beschrijf hen, onthul hen voor aller ogen, en vroeg of laat zal de publieke mening ze
wegvegen. Alleen bekend maken is niet voldoende, maar het is het enige middel. Zonder dat
zouden alle andere middelen falen.” Bent u op de hoogte van zulke trucs of misdaden, schrijf
ons dan en zend ons de bron.
Onderzoek terug te vinden op www.kompetenzinitiave.net/KIT/KIT/beobachtung-durch-mobilfunkstralung/

