Tekst: Evelien Schipper en Jalondo Bijl

Straling:
rnzicht en voorlichting helpt!
ln de omgeving van Evelien schipper wordt misschien een
UMTs (zendlmast gepleatst. zil'maákt zich eíge zorgen
over deze mast die bij haar in de woon/werkomgeving is
gepland. Voor haar is dit e€n belangrijke aanleiding om
als p€nningmeester (sinds maárt 2011) deel uit te maken
van de Stichting Last van de mast Tynaarlo. En met suc€es,
want er is nog steeds geen UMTS mast.

Hoe meer ie ie verdiept in de effecten van zendÍnasten
en straling, hoe duidelijker het wordt dat het lastig is orn

objectieve informatie te kÍijgen. De voorstanders vên
de zendmasten proberen alle onderzoeken waaruit de
schade ijke effecten blijken, ie weerleggen. Daarnaast zijn
er ook diverse onderzoeken die elkaêr tegenspreken- Aan
de andêre kêntzijn ertalvan ervaringsdeskundigen die
ernstig ziek zijn geworden door dichtbij een zendmast te
wonen. Zo ook de medewerkers van een bedrijf midden
in het dorp. Sinds op enkele minuten oopafstand van het
dorpscenirum eên zendmast is geplaatst, hebben diverse
mensen op die p ek ernshge ?iekten ontwikke d. Het begint
vaak met vage klachten zonder een duidelijke oorzaak,
zoals slechi slapen, vêrmoeid zljn, onrustige benen, pijnlijke
gew'irhter corLer. driep oo e-n-r o 1oo dpi.'r.
Evelien geeft aan dat dit proces rond het UMTS masien
be eid een ingewikkelde zaak is. Het blijkt dat enkele
mensen in dê cezondheidsraad met een dubbele pet
zitien rond dit onderwerp. We vreemd dat de effecten van
straling op de gezondheid niet in hun beslissingen worden
meegenomen. Deze Raêd êdviseert onze regering oveÍ het
p aatsen van UMTS Írasten, vaccinatiebeleid, e.d,
Hoe kan een instantie die niet onaíhankeliik is een
betrouwbaar adviês uitbreng€n?
De basis van hei probleem ligt naiuurlijk bij onsze t Wij
wilen van zo veel moderne conmunicatiemiddelen gebruik
maken dat het noodzakelijk wordt om overa masten te
plaatsen. Maêr hebben we dit werkelijk êllemaal nodig?
Staatons land al niet volgênoêg? Als je de media hooÍt,
die ons overal naar toe praat, dan ben je ervan overtuigd
dat het nodig is. De norm is zelfs al datje overal bereikbaar
-noer ri.r en ool rog drr Jê dirêri Íeègee-r . s ne1'on
-e
proberen tê bereiken.
We worden overspoeld met alles dat moet. Jê Ínoet we
van hele goede huizê komên, wi jêje aan de moderne
technieken een beetje onttrekken. Maar vergeet niet wat
de gevolgen kunnen ,ijn of worden voor onszeli Door
zo te leven worden al onze zintuigen contjnu geprikkeld
wêaÍdoor er veel stresshormonen worden aangemaakt. We
zien dagelijks de gevolgen om ons heen doordêt mensen
drukker en êgÍessiever worden, Maar onlangs is ook
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vastgesteld dat bijen enorme schade ijden en uitsterven
door de straling. Geen bestuiving betekent op den duur
geen eten.
Het pleidooivan Evelien is zo eenvoudig: gebruik bewusteÍ
de te ecommunicatiemogelijkheden om mindeÍ lasi
te hebben van de schadelijke êffectên. Laat andere
a ternahêven meer ÍuiÍnte krijgen, zoals bijvoorbeeld
glasvezel. Evelien werkt a s neuro ontwikkelingstherapeut
vee met de primêire reflexen. Vanuit die invalshoek en als
kinesioioog geeft ze aan dat stra ing verstoringen op de
baarmoeder kan geven die invloed hebben op de reflexen

Ze geeft nog een ander voorbeeldi steeds vêker Ínogen

erg k eine kinderen televisie kijken vanuit hun Maxi
Cosi. Ze worden hierin vastgezet. De intentie vên de
ouder is dat ze even rustig zijn en dat ze zelf ook êven
de handen vrij heeft, De ouders realiseren zich niet dat
het kindje daardoor de natuur ljke bewegingen niet kan
maken doordat ze te weinis ?rondtijd' krijsen. want zo
wordt hun bewêgingsruimte ingeperkti het kind wordt
op slot gezet. Uit onderzoek is gebleken dat dit eer en
gedragsprob emen kan geven. Dlt heeft gevo gen voor

bilvoorbeeld de concentratie, ze fwaardering, niet rustig
kunnen b ijven ?itten, Ínaar ook voor de fijne motoriek die
nodig is voor het schrijven en de taa ontwlkkeling.
Eve ien doet hierbjj dan ook een dringend bêroep op haa r
collegê kinesioloeen om contact met haar op te nemen:
als je ervaringen hebt Ínet straling en zendmasten en
manieren wili delen om de effecten van straling te
verminderen, opdat mensen die er last van hebben, kunnen
worden geholpen. Evelien is te beÍeiken via wwwashta-ki.n
en e-mail: ashta-kinêsiologie@hetnet.nl
Een ervaringsverhaal uit Eveliens praktijk
Bpg 1 )0.2 lwdÍr lohdrnd brj mr_ orr de eívè1rgen vèn
haar en haar gezin te delen.

lohannat klachten begonnen rond 2004/2005 in een
peÍjode dat ze erg veel achter de computer werktê. Haar
klachten wêren: een duizeligheid die als go ven door
haar hoofd glng, erg moe, concentratieveíies en soms
niet op woorden kunnen komên, gevoel van watten in
het hoo'd, slèappíoolerren, ne{ (ldn p, oo ,u /en,
'oÍr'
onverklaarbare spierpijnen en onrustige daÍmen. Via een
natuurgeneeskundige weÍd het haêr duidelijk dêt het met
elêctrosmog te maken hêd en dat ze hvpersefsitief is.
Via de Stichting EHS (Electrohypersensitiviteit) kwam
ze in contact met een bouwbioloog die hun huis heeft
doorgemeten en heeft aangepast om de stralingseffecten te
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Strolinq: in2icht en voorlichitng helpt!
b)spiesel

Haar man lan heeft ook deze klachten met daarbii miÊraine,
misselijkheid, slappe arm en beenspieren. Op zijn werk
heeft hij ook tal van maatrege en getroffen orn zich te
beschermên. Hij voeh het ook heel sterk in nieuwe autot
die bijna allemaalgeheelelektronisch zijn. soms een
opgeladen gevoel door heel het lichaam. Beiden zijn vanaf
hei begin strijdvàardig geweest en hebben onê1Ïankelijk
van elkêar hu p gezocht.

d)tv
f)wekkerradio
s)mobiel
h)horloee

i)cv
j)slaaprichtjnc: hoofd naar het noorden en voeten

checklist opgesteld door Jolando Bíjl die zijgebruikt
voor cliënten, die konen met klachten waorschijnlijk
ve roor?oakt

door ctrolinq.

oJ hyppt 5p n\t

tieÍ

zU

naar het zuiden
k) e ektrisch bêdienbare bedden, dekens en matrassen
13. Werkplek:

n.

Deze lijst bevot elementen waorop zij testoÍdie vaor
de clíëntvan ínvlaed kunnen zijn om zich betet te
bescheÍmen tegen de elíecten von straling:

1.
2.

a) verlichting/daglicht

b)apparaten
c) meubilair van natuurlijke materialen

d)frisse lucht
e)toermalijn

Nàtuudijkematerialeni
a)kleding

14, Healing van de aura, chakra's en het
elektromagnetische systeemi
strêiingsbronnen die de last van straling beïnvloeden
wàarvan de effecten te beinvloeden zijn
15. zendÍnasten/hoogspanningsmasien
16. Mobiele telefoon

b)in huis
Voeding:
a)biologisch
b) ontbijt als eer .onrng, lun, h al\ "en prins en
dineer als een bedelaar

c)recelmaat
d)dasboek

a)daslicht (en lampen)

17. Horloge
18. Draadloze netwerken in huis:
a)computer
b)teiefoon

b) ampen

19. Elekirische àpparaten:

e) koken op gas

3.

4.

Verlichting:

a)welke

Reiniging:

a)van ruimten waarin je veel bent
b)van jezelf (zwemmen, wandelen, zingen, handen

b)stopcontacten
c)aên - uit;stand by; stekker eruit.
Kortom: leef bewust en gezond en bouw weerstand opl

c) ademhalinssoefeninsen

of bollen
e)waterdrinken (30 ml per kg lichaamsgewicht per dag)
Extra beschermine middelsi
a) bloesemremedies
b) essentiè]e olièn
c)stenen
d) visualisatie oefeninsen (denkkracht)
e) oefeningen om de aardebinding te versterken
f) meridíaanÍnassage dikke darm
Aardebinding:
a) oefeningen en visualisaties
b) werken in de tuin
d) tachyon eneÍsie cellen

5.

6.

7.

Tips:
Boek: Yvonne Sangen: ElektroÍragnetjsche straling: wat
kun je ertegen doen?

stopumts.nl (êctiegroep-achtige informatie)
astvandemast.nl
steterizer.eu lstopcontact fi lters)
icems.eu (ondeÍzoeks website)

d) bloesemremedles
Planten/bloemen in de tuin:

group4wellness.nl (intermediair)
nibe.org (duurzaam bouwen)
diospyroskaki.nl (kaki boom)
albat.nl (tachyon en€€ie)
geo phisics.nl
stichtingehs.nl (elektro hypersensitiviteit)
vibavereniging (architecien vereniging)

a)populieren

aqLdriu, àdvies íingenieulburpau voor enPrBie en

8. Luchivochtigheid
9. Auto

milieu): onder andere vochtproblematjek in gebouwen.

hoger dan 60%

D

10. Vullingen in het gebit

11. Rust:
a) hoeveelheid dÍepe siaap

b) opstaên mei het licht
c)innerlijke rust
d) dag ichtwekker
12. Slaapkamer:
a)inrichtjng veranderen (middels usu alisatie/ tekenen

)
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