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pulserende radioog mikrobølger er en ny form for luftforurening, og strålerne rammer os døgnet rundt fra
alskens sendere. Vi deltager alle i et globalt trådløst eksperiment! Stråler kan ikke ses, høres eller mærkes af
de fleste, men de er en helbredstrussel for sårbare grupper som gravide, børn og el-overfølsomme mennesker.

Det kan være nødvendigt med afskærmning mod stråler. Det må være ansvarspådragende, når WHO og
Sundhedsstyrelsen frasorterer dokumentation fra biofysisk forskning om biologiske skadevirkninger og
accepterer ”no risk” propaganda ud fra manipuleret kræftmobilforskning. Sundhedsstyrelsen svigter

befolkningen og især sårbare grupper, når der undlades forebyggelse af skadevirkninger ved bestråling. Der
skal forebygges Nu! Det trådløse marked udbygges og styres af EU direktiver og forordninger, og lige nu
gælder det mobile bredbåndssendere som WiFi og Wlan, der giver internet adgang. Vi borgere kan ikke
indhente oplysninger om, hvor disse sendere sættes op i kommunen, men selvfølgelig skal vi vide, hvilke
bestrålinger vi udsættes for, og hvor vi bestråles fra. Børn skal ikke bestråles med mikrobølger i hverken

skoler, daginstitutioner, tog eller busser. Der findes allerede el-overfølsomme miljøflygtninge!

 

Trådløse signaler med modulerede og pulserende radioog
mikrobølger er en ny form for luftforurening, og strålerne rammer os
døgnet rundt fra alskens sendere. Vi deltager alle i et globalt trådløst
eksperiment! Stråler kan ikke ses, høres eller mærkes af de fleste,
men de er en helbredstrussel for sårbare grupper som gravide, børn
og el-overfølsomme mennesker. Det kan være nødvendigt med

afskærmning mod stråler. Det må være ansvarspådragende, når WHO
og Sundhedsstyrelsen frasorterer dokumentation fra biofysisk

forskning om biologiske skadevirkninger og accepterer ”no risk”
propaganda ud fra manipuleret kræftmobilforskning.

Sundhedsstyrelsen svigter befolkningen og især sårbare grupper, når



der undlades forebyggelse af skadevirkninger ved bestråling. Der
skal forebygges Nu! Det trådløse marked udbygges og styres af EU

direktiver og forordninger, og lige nu gælder det mobile
bredbåndssendere som WiFi og Wlan, der giver internet adgang. Vi
borgere kan ikke indhente oplysninger om, hvor disse sendere sættes
op i kommunen, men selvfølgelig skal vi vide, hvilke bestrålinger vi
udsættes for, og hvor vi bestråles fra. Børn skal ikke bestråles med
mikrobølger i hverken skoler, daginstitutioner, tog eller busser. Der

findes allerede el-overfølsomme miljøflygtninge!
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