Weinig kans op kinderen met mobiel in je broekzak (video)
Zondag, 28 februari 2016 09:31

Er zijn talloze mannen wereldwijd die vinden dat ze de altijd bereikbaar moeten zijn en
lopen dan ook de hele dag met een mobiele telefoon in hun broekzak.
Je hoeft natuurlijk geen wetenschapper te zijn om te kunnen bedenken dat een magnetron
naast je voortplantingsorganen misschien toch niet zo’n goed idee is.

Nog niet zo heel lang geleden gebruikten we de mobiele telefoon om elkaar te bellen. Dat was
natuurlijk enorm handig, maar die dagen liggen inmiddels ver achter ons.
Er zijn natuurlijk nog wel wat mensen die een mobiele telefoon gebruiken om te bellen, maar
dat zijn meestal ouderen. Iedereen die met de tijd mee gaat, is uiteraard verbonden met het net
en hoeft daardoor helemaal niets meer te missen.
Onlangs schreven we een artikel waarin onder andere de actrice Gwyneth Paltrow
waarschuwde voor het gebruik van de mobiele telefoon.
Daarin stond onder andere het volgende:
De waarheid is dat met praten of boodschappen sturen via je mobiele telefoon je precies
dezelfde straling gebruikt als die van een magnetron. De telecomindustrie komt dikwijls met
argumenten dat de emissie van mobiele telefoons niet gevaarlijk zijn omdat er daarvoor niet
voldoende vermogen voor wordt gebruikt. Onderzoeken tonen juist aan dat het de langdurige
blootstelling aan die lage straling is die het probleem veroorzaakt.
Naast het ontwikkelen van tumoren laten onderzoeken ook andere effecten zien in de
hersenen zoals het afsterven van zenuwcellen en “”lekkage” bij de bloed-hersenbarrière. Dit
soort risico’s zijn groter voor hen die al op jeugdige leeftijd zijn begonnen met het gebruik van
mobiele telefoons.
En nu komen er resultaten naar buiten van een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat mannen
die de hele dag met een mobiele telefoon in hun broekzak lopen het risico lopen onvruchtbaar
te worden.
Niet alleen bestaat er een verband tussen mobiele telefoon, WiFi netwerken en kanker, maar
ook de voorplantingsorganen van, in dit geval, mannen worden aardig geroosterd.
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Er zijn al eerder onderzoeken geweest die hebben aangetoond dat mobiele telefoons
schadelijk kunnen zijn in verband met de voortplanting, maar een nieuw onderzoek door de
Technion Universiteit in Haifa (Israël) toont aan dat bij mannen die de hele dag met een mobiel
in hun broekzak lopen, in 47 procent van alle gevallen hun zaad was aangetast.
Volgens professor Martha Dirnfeld: “We hebben de hoeveelheid actief zwemmend sperma
geanalyseerd en ontdekten dat deze was afgenomen”.
“Wij denken dat dit wordt veroorzaakt door het verhitten van het sperma door de telefoon en
door andere elektromagnetische activiteiten”.
De kwaliteit van sperma in de Westerse landen is de laatste jaren drastisch gedaald en dat
zal dan betekenen dat er meer en meer stellen komen die wanhopig proberen kinderen te
krijgen, maar waarbij dat niet zal lukken.
Je hoeft natuurlijk ook niet Albert Einstein te heten om te kunnen begrijpen dat wanneer je de
hele dag een soort magnetron bij je voortplantingsorganen houdt, dit gevolgen zal hebben.
Waar het aardig op begint te lijken, is dat met de introductie van mobiele telefoons en alle
andere smart-apparaten en de daarbij behorende draadloze netwerken men een serieus begin
heeft gemaakt met het uitroeien van de wereldbevolking.
Of mensen gaan dood aan kanker of ze kunnen zich niet meer voortplanten of beide.
Zoals we onlangs schreven,&nbsp; heeft ons land relatief gezien het hoogste aantal jonge
kankerdoden in heel Europa en dat is misschien niet zo vreemd als je het volgende kaartje ziet
wat we kregen opgestuurd door een lezer (dank!).
Het laat de dichtheid zien van de WiFi netwerken in Europa. Hoe meer geel des te meer loop
je de hele dag in een magnetron.
Raadt eens welk land het meest geel is van heel Europa?
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