INFORMERAR
om trådlös teknik och hälsorisker
Mobiltelefonstrålningens effekt på kroppen
Ökar risken för cancer
• 200-400% ökning av hjärntumörer för dem som dagligen använder en mobiltelefon mer än tio år på samma
sida av huvudet. 500% ökning för dem som börjar använda en mobiltelefon innan de fyllt 20 år.
• Mobiltelefonstrålning påverkar DNA - leder till muterade gener, cancer och missbildningar.
• En ökning av hjärntumörer med 1000% förutspås inom de närmaste 10 åren.
Påverkar Reproduktion
• Exponering orsakar minskning av spermier och spermiernas rörlighet.
• Experiment visar ökad frekvens av missbildningar / dödlighet hos kycklingembryon.
Triggar reaktioner
• Ökar allergiska reaktioner som eksem, astma och hösnuva.
Stör hormoner
• Strålningsexponering leder till en förändring i nivåerna av hjärnans hormoner som melatonin, serotonin,
dopamin och noradrenalin. Förändringar i dessa hormoner är associerad med sömnstörningar, plötslig
spädbarnsdöd (SIDS), Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), CFIDS (Chronic Fatigue and
Immune Dysfunction Syndrome), missfall, hjärtsjukdomar, cancer, Alzheimers, Parkinson, depression,
förändringar i beteende, och en ökning av självmord.
• Ger ökning av stresshormoner, kortisol och adrenalin, som kan visas som oförklarlig rastlöshet och oro - för
att inte tala om kronisk trötthet.
Försvagar immunsystemet
• Ger en minskning av naturliga mördarceller, som ansvarar för försvar mot patogener och förstör onormala
celler (t.ex. viralt-infekterade celler och cancerceller).
• Ändrar T-helper/T-suppressor (T4/T8) cellförhållandet - från normal till onormal - som har visat sig kunna
leda till ökad mottaglighet för virus-, svamp- och bakteriella infektioner. Symtomen omfattar "halsont,
låggradig feber, svaghet, ihållande trötthet och svullna lymfkörtlar."
Mobiltelefoni, frågor och svar
Fråga: Varför ska jag stänga av min mobiltelefon helt? Kan jag inte lämna den i vibrationsläge?
Din mobiltelefon sänder regelbundet mikrovågssignaler till närmaste basstation för att tala om för
mobilsystemet var den befinner sig, alltså för att vara beredd att skicka och ta emot information. Så för att inte
bestråla dig själv och din omgivning ska du stänga av din mobiltelefon helt när den inte används.
F: Vad sägs om att spela spel eller skicka SMS-meddelanden?
Även om du inte talar, skickar eller tar emot meddelanden eller bara spelar spel, så kommer din mobil att
sända enligt föregående svar, vilket alltså orsakar att du och din omgivning utsätts för skadlig
mikrovågsstrålning. Speciellt i fordon (bilar, bussar, tåg och flygplan) är det mycket olämpligt att ha mobilen i
drift, mikrovågorna studsar mellan väggar, tak och golv (metaller) i ett fordon, vilket orsakar en kraftigt ökad
strålningsnivå. I ett avskärmande fordon måste mobilen öka sin sändningseffekt, ofta till maxvärde, för att nå
till basstationen. Detta gör detta särskilt farligt för barn som är mer mottagliga för effekterna av strålning, på
grund av deras tunnare skallar och snabbt växande organ som består av snabbt delande celler.
The Sunflower Project
Under de senaste åren har det skett en dramatisk ökning av miljösjukdomar som multipel kemisk känslighet
(MCS), atopisk dermatit, astma, Autism, CFIDS, ADHD och så vidare på grund av ökningen av
miljöföroreningar (synliga och osynliga). Det primära målet för Sunflower Project (en idé från Kato Yasuko i
Sapporo, Hokkaido, Japan) är att skapa en ren, säker och hälsosam livsmiljö för allt liv och levande varelser
på denna planet. "Ingen droppe regn tror att den orsakar översvämning"….
Ett experiment: Lägg undan din mobiltelefon ett par veckor och känn efter hur du mår.
För mer information om allvarliga hälsorisker med trådlös teknik, se www.maxicom.se/Stralningsrisker.php
Vad är elöverkänslighet?
Elöverkänslighet är ett tillstånd där en person känner sig sjuk när den utsätts för strålning som kommer från
trådlösa system som mobilbasstationer (master), trådlösa telefoner typ DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications), trådlösa nätverk (WiFi, WiMax), lågenergilampor och elektroniska apparater som
mobiltelefoner och datorer mm. Symptom uppstår när personen utsätts för kraftig strålning och minskar
allteftersom denna person flyttar utom räckhåll för denna strålning. Ju mer en elöverkänslig person utsätts för
dylik strålning, desto känsligare kan den bli, för att till slut inte kunna vistas överhuvud taget i det vi kallar
”normal miljö”.
VÄND!
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Typiska symtom:
• Huvudvärk • sömnstörningar (insomnia) • yrsel • illamående • hjärtklappning • hjärtsmärta •
koncentrationssvårigheter • trötthet • håglöshet • magbesvär • hudrodnad • stickningar • ångestattacker •
problem med minnet • svullna lymfkörtlar • överdriven törst • frekvent urinering • synproblem • tinnitus
(ringningar i öronen), etc.
Femtio procent av befolkningen kommer att vara negativt drabbade av strålningens hälsopåverkan år 2017?
Det har skett en drastisk ökning av antalet personer som påverkas negativt av den trådlösa tekniken och det
förutspås att över hälften av befolkningen kan drabbas av elöverkänslighet redan år 2017. Nästan 1 miljon
svenskar tar nu tabletter för sina sömnsvårigheter, hjärntumörer är den största orsaken till dödsfall i cancer hos
barn, och uppskattningsvis 1 på 100 barn lider nu av Autism - en ökning från 1 på 10 000 på 1970-talet.
Men inte bara människor drabbas!

Deformerade kalvar nära mobiltelefontorn i Tyskland är bara ett exempel med strålningsorsakade
missbildningar bland djur och det förekommer i hela världen. Forskning har också visat att grodor, fåglar och
insekter (senast bin) försvinner med den dramatiska ökningen av elektrosmog runt om i världen.
En läkargrupp i Wien har satt upp regler för användande av mobiler (vilket även ryska strålskyddsmyndigheten ställer sig bakom):
• Mobiltelefonsamtal bör vara så få och så korta som möjligt. Max 3 minuters samtal och minst 15 minuters
paus därefter. Barn och ungdomar under 16 år och havande kvinnor ska inte använda mobiltelefoner alls.
• Mobiltelefoner får inte hållas i närheten av huvudet när man ringer och tar emot samtal.
• Mobiltelefoner får inte användas i fordon (bilar, bussar, tåg) - strålningen blir där avsevärt högre!
• När du skickar textmeddelanden med mobilen bör den hållas så långt bort från kroppen som möjligt!
• Inga samtal i närheten av andra människor - strålning är skadlig för dem också!
• Använd aldrig en mobiltelefon för att spela spel!
• Hörlurar (standard handsfree) kan också vara farligt - kabeln leder strålning! Använd inte Bluetooth på örat!
• Trådlösa nätverk (WiFi, WiMax, etc.) producerar stora mängder av strålning, undvik denna teknik!
• Stäng alltid av din mobiltelefon på natten!
• Förvara aldrig en igångsatt mobiltelefon i din ficka eller i bältesväska - strålningen påverkar fertiliteten.
Effekten av bara en och en halv minuts mobilsamtal är stor på röda blodkroppar (RBC), hos både användaren
och de inom en radie om minst 1,7 meter. Detta påverkar blodkropparnas förmåga att transportera syre till och
koldioxid från cellerna.

Före mobilsamtalet

Efter mobilsamtalet

Strålningens inträngning i huvudet på en vuxen, ett 10 år gammalt barn, och ett 5 år gammalt barn.

