Wifi op scholen
Wat is wijsheid?
En hoe kan technologie wijs worden ingezet?

Wat weten we?
Elektromagnetische straling (EMS) heeft
invloed op onze gezondheid.
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De WHO en het IARC hebben EMS als mogelijk
kankerverwekkend geclassificeerd (categorie 2B).
De laatste tijd gaan echter steeds meer stemmen op om
deze classificatie te verstrengen.
Er zijn tal van peer reviewde onderzoeken, gevoerd
volgens de strenge regels van gedegen wetenschap,
die deze stelling ondersteunen.
Onder druk van de industriële grootmachten werden deze
onderzoeken niet meegenomen in selectiecriteria van
diverse overheden.

We weten dat de druk van de industrie groot is.
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We weten dat het onderwijs hierdoor voor een groot
dilemma komt te staan. Men wil het onderwijs immers
hervormen zodat iedere leerling weldra les volgt met
laptop en elektronische agenda op smartphone of tablet.
We weten dat landen die daar eerder mee begonnen zijn,
erop terugkomen wegens schade aan de gezondheid van
zowel leerlingen als leerkrachten.
Een mooi voorbeeld is voorloper Israël.
In Haifa, een grootstad in Israël, ging het onderwijs reeds
in 2011 met draadloze systemen aan de slag.
In 2013 vond daar een groot onderzoek bij schoolkinderen
plaats.
Op zes lagere scholen vond men tweehonderd kinderen
met aantoonbare gezondheidsklachten.
De vijf meest voorkomende korte-termijn-symptomen
waren: hoofdpijn, neusbloedingen, duizeligheid,
concentratieproblemen en uitputting.
De klachten verdwenen echter onmiddellijk bij het
wegnemen van de stralingsbronnen waar leerlingen en
leerkrachten continu aan waren blootgesteld.
Na meerdere rechtszaken o.l.v. advocate de JoodsAmerikaanse Dafna Tachover werd beslist om wifi op
lagere scholen grotendeels te verbieden.
Zij is de oprichter van “WE ARE THE EVIDENCE.”
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Dit is haar zeer informatieve website:
https://wearetheevidence.org/
Wereldwijd trekken mensen aan de kar om de
gezondheidsproblemen van elektromagnetische straling
onder de aandacht te brengen.
Dit is de website van stralingsarmvlaanderen:
https://www.stralingsarmvlaanderen.org/
Ook Bewuste Burgers zijn ervan overtuigd dat mensen
recht hebben op het volledige verhaal.
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Hoe kan wifi in het
onderwijs wijs worden
ingezet?
We weten dat de schedels van kinderen dunner zijn en dat
zij daardoor gevoeliger en vatbaarder zijn voor schade.
Crèches, kleuterscholen en lagere scholen bannen dus
best zoveel mogelijk alle draadloze systemen.
Ook Kind en Gezin wordt hier steeds bewuster van.
We weten dat straling cumulatief op ons inwerkt.
We weten dat IEDEREEN gevoelig is voor elektro sensitieve
klachten als de blootstelling hoog genoeg is.
We weten dat niet iedereen het materiaal bezit om straling
correct te meten, maar we weten ook dit:
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Ja, maar zeg...
Wat is dan het alternatief?
Bestaan er wel alternatieven? Hoe kan men gezond en wijs
omgaan met de nieuwe technologie in het onderwijs?
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Zeg zoveel mogelijk nee tegen wifi. Beperk de straling en
onderneem stappen tot meer bekabeling.

Neem de draad weer op.
Bekabeld internet is een
een gezond en wijs
alternatief.
We weten dat de druk vanuit de industrie groot is.
We weten ook dat we met elkaar kunnen praten.
We weten dat dit niet altijd gemakkelijk is maar dat het de
beste, ja zelfs de enige manier is.
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We weten dat de industrie misleidende boodschappen de
wereld blijft insturen waardoor de resultaten van
onafhankelijke wetenschap over elektromagnetische
straling constant in twijfel wordt getrokken.
We weten dat dit intussen gekend is.
We weten dat we allen gek zijn op gezondheid, dat mensen
bio-elektrische maar ook spirituele wezens zijn.
Als we echt luisteren naar elkaar, kunnen we tot wijze
oplossingen komen.
Spreek met elkaar, luister naar elkaar en geef wijsheid
een kans.
www.bewusteburgers.be
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