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skrevet for alle studerende og ikke-videnskabsfolk at forstå. 

Wi-Fi   

En ny Thalidomid 

skandale… 

Interesserer det 

nogen? 
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Som anført af universitetsforskere, 

regeringens videnskabsfolk og internationale 

videnskabelige rådgivere; er et minimum af 

57.7% skolepiger, som er udsat for svag 

mikrobølgestråling (Wi-fi), i fare for at 

abortere, føde et dødt barn, føde et barn med 

misdannelser eller få børn med genetiske 

skader. Genetiske skader kan gå i arv til 

efterfølgende generationer. 

 

 

 

 

Oversat til dansk af Mads Wedel-Ibsen med hjælp fra Ole Blente og Mette Østerbro
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WiFi – en ny Thalidomidskandale – interesserer det nogen ? 

Professor John R Goldsmith, International rådgiver, konsulent indenfor radiofrekvent 

kommunikation, epidemiologi og kommunikationsvidenskab, rådgiver for WHO, militæret 

og Universitetsrådgiver  og forsker, skrev vedrørende temaet om svag mikrobølgebestråling 

(unde r opvarmningseffekt) i forhold til kvinder: 

 
"Af kvinder udsat for mikrobølger havde 47,7% aborter før 7. graviditetsuge ...." [1] 

 
Den bestråling, disse kvinder var udsat for, var omkring 5 µW/cm2 . Dette niveau af stråling 
kan virke meningsløst for ikke-videnskabsfolk, men hvis jeg fortæller, at det er under, hvad 
de fleste skolepiger bliver udsat for i et klasseværelse med WiFi -sendere, i en alder fra fem 
år og opad, giver det bedre mening. 
 
Her bør man skelnes meget nøje og det er ret afgørende: Skolepiger er ikke kvinder. 
Skolepiger er børn og børn er både neurologisk og fysiologisk forskellige fra voksne. Et barns 
hjernevæv / knoglemarv har en anden elektrisk ledningsevne end voksne på grund af det 
højere vandindhold (2) (dette alene gør enhver tale om SAR-værdier (Specific Absorption 
Rate) forældet) .  
 
Børns absorption af mikrobølgestråling kan være ti gange højere end voksnes. Permanente 

udsættelse for svag mikrobølgestråling kan forårsage kronisk nitrosativ og oxidativt stress og 

derigennem  beskadige de cellulære mitokondrier (mitokondropati) . Denne "stress" kan 

forårsage uoprettelige skader på mitokondrie-DNA (mitokondrielt DNA er ti gange mere 

modtagelige for oxidativt og nitrosativ stress end DNA i cellekernen). Skader på 

mitokondrie- DNA er uoprettelige på grund af dets lave indhold af histon og derfor kan 

eventuelle skader (genetiske eller andet) overføres til alle efterfølgende generationer 

gennem den kvindelige linje.  (3) 

 

Derfor udsætter vi hver eneste efterfølgende kvindelige generation for skade. Uanser om 
disse to ti-ganges forøgelser 'flettes sammen' og bliver 57.7% eller de supplerer hinanden og 
dermed giver 67,7%, der får varige skader, er et stridsspørgsmål. Uanset hvad står vi over 
for det der svarer til en pandemi. Jeg var inviteret til at præsentere et foredrag på Brighton 
University for nylig og én læge kommenterede med en observeret +60% fødselsskader hos 
udsatte dyr. Alle pattedyr og arter vil naturligvis lide samme konsekvens som følge af svag 
mikrobølgestråling. Der er meget lidt forskel 'biologisk' mellem vores embryonale celler. 
Jeg vil opfordre læseren til at granske mit diagram og / eller læse min simple forklaring på 

hvad der sker når man eksponerer ovariefollikler i skolepiger for mikrobølger. 
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Den enkle forklaring 

Forestil dig du er fem år gammel, sidder i skolen med en Wi-Fi bærbar computer i nærheden 
af din mave. Teoretisk set kan dine æggestokke blive bestrålet, indtil du forlader skolen i 
alderen 16-18 år. Når du bliver gravid, vil hvert eneste af dine follikler (umodne æg) have 
været udsat for stråling. Du kan nu (eller måske ikke) få et sundt barn. 
Skulle du blive gravid som studerende, producerer dit foster (i løbet af de første 100 dage af 

fosterets levetid – gælder kvindelige fostre) cirka 400.000 follikler (i  æggestokkene) for 

fremtidig befrugtning. 

Problemet er, at disse uudviklede follikkelceller slet ikke har den cellulære beskyttelse som 

modne voksne celler har. Derfor kan dit barnebarn have fået hver enkelt follikel celle 

bestrålet og beskadiget før undfangelsen. Derfor, når dit barn bliver voksen (med sine 

bestrålede follikler) er der en langt større sandsynlighed for, at dette barn (dit barnebarn) 

lider af førnævnte sygdomme allerede i fosterstadiet. 

 

For utroligt 

Den chokerende sandhed er, at ikke kun var alt dette kendt og dokumenteret længe før Wi-

Fi nogensinde blev placeret foran børnene, men de farlige biologiske virkninger blev skjult 

(som de fortsat er idag) fra den brede offentlighed, for at beskytte branchens fortjeneste. 

Professor Goldsmith skriver: 

".. .effekter fra RF stråling i visse befolkningsgrupper viser: reproduktive effekter... øget 

spontan abort... øget forekomst af forskellige kræftformer I barndommen og andre 

kræfttyper..." (1) 

Dette bekræftes med mere end 2.000 referencer fra Naval Medical Research Institute i 

dokumentet: "Bibliografi over rapporterede biologiske fænomener (effekter) og kliniske 

manifestationer som tilskrives mikrobølger og radiofrekvent stråling" her i 

særdeleshed...Ændret menstruations aktivitet / ændret foster udvikling... (4) 

WHO’s "Internationale Symposiums forskningsaftale nr. 05-609-04 'Biologiske effekter og 

sundhedsmæssige farer af mikrobølgestråling' understreger i sine 350 siders rapport: 

Biologiske effekter, sundhed og overdødelighed grundet eksponering for kunstig bestråling 

fra radiofrekvente mikrobølger. Afsnit 28 beskæftiger sig med problemer vedrørende 

reproduktiv funktion. 
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Dette dokument blev klassificeret som "Top Secret" og dens indhold, tilbageholdes af WHO 

og ICNIRP (Den Internationale Kommission vedr. beskyttelse mod ikke-ioniserende stråling). 

(5) 

Eldon Byrd, en videnskabsmand for flådens overfladevåben center hos US Navy, er referet 

for i et af sine foredrag i 1986 om virkningerne af svage mikrobølger at skulle have sagt: 

".. .vi kan ændre cellers og vævs adfærd... forårsage op til seks gange højere 

fosterdødelighed og fødselsdefekter...'. (6) 

Endelig har mobiltelefonindustrien foretaget en meget grundig og udtømmende 

videnskabelige undersøgelse på sine egne produkter. Industriens konklusion var: 

Sec. 7 ".. .det kan konkluderes, at elektromagnetiske felter med frekvenser i områdetfor 
mobil telekommunikation spiller en rolle i udviklingen af kræft." 
 

“.....Direkte skader på DNA samt indflydelse på DNA-syntese og DNA reparation 

mekanismer..." (7) 

(Bemærk jeg har understreget de relevante ord her). 

 

Bemærk: DNA-syntese [dannelse af nyt DNA] er afgørende for en sund embryonale / foster 

udvikling / barnets vækst. 

 

På grund af disse få af de i alt godt 8.000 forskning artikler, der viser disse sammenhænge; 

var US Defense Intelligence Agency nødt til at sende et 'dokument' til såkaldt 'avancerede 

nationer' der beskrev problemet og foreslå hvordan man skulle vildlede offentligheden, for 

at beskytte industriens profit. 

Citat: 

".. Hvis de mere avancerede nationer i Vesten er for strenge med håndhævelse af alt for 

strikse grænseværdier, vil dette kunne have ugunstige indvirkninger på det industrielle 

output [og den militære anvendelse(red.)]... udsættelse for mikrobølgestråling under 

niveauer for termiske effekter medfører flere reaktioner..." (8) 

 

NB: Industrielt output betyder selvfølgelig... fortjeneste. [beskyttelse af industrielle og 

militære interesser] En meget afslappet grænseværdi-politik gør det også vanskeligt at 

sagsøge industrien efterfølgende. 
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Dette (og to andre dokumenter med ref. 8) fortsætter derefter til en liste over mange 

fysiologiske og neurologiske risici  ved svag  (under niveauet for termisk effekt) 

mikrobølgestråling, herunder: blod sygdomme, hjerteproblemer, psykiatriske symptomer og 

'menstruationsforstyrrelser'. 

 

* Stråling fra Wi-Fi er naturligvis under niveauet for termisk effekt * 

 

For at formilde den amerikanske regering, har nogle landes regeringer vedtaget at følge 

ICNIRP-retningslinjerne, hvorved den eneste sikkerhedsgrænse er den for seks minutters 

opvarmning. Hvilket betyder: Hvis du ikke føler det er blevet for varmt indenfor seks 

minutter, så anses teknologien – i dette tilfælde Wi-Fi  -  for at være sikker. 

Der er overhovedet ikke taget hensyn til alle de offentliggjorte cellulære interaktioner under 

niveauet for termisk effekt, som anført af flere lande herunder USA; disse var (og er) kendt 

for at forårsage: Kræft, alvorlige neuropatologiske symptomer, fosterskader og bogstaveligt 

talt hundredvis af sygdomme relateret til cellulære forstyrrelser. 

Lande, der efterlever ICNIRP standarderne fortsætter med at argumentere for, at deres seks 

minutters opvarmningseffekt er alt hvad der kræves i forhold til eksponering for 

mikrobølgestråling. 

 

For det tilfælde, at læserene skulle finde på at tænke, at jeg er vanvittig, og at ingen 
regering nogensinde ville skade sine indbyggere for pengenes skyld, i hvert fald ikke gravide 
kvinder, så opfordrer jeg dem til at undersøge regeringens beslutninger bag: Rygning, 
asbest, mund- og klovsyge, bly i benzin, forsøg med 20.000 engelske soldater, som gjorde 
militærtjeneste i 1960erne, thalidomid og selvfølgelig agent orange, som blev sprøjtet ud 
over markerne i Vietnam. Den dag i dag skyldes mange af verdens misdannelser regeringers 
beslutninger / regeringers videnskabelige / militære beslutninger: Støttet af industrielle 
rådgivere. 
 
Hvis det ikke er nok beviser, så inviterer jeg læserne til at studere dokumenter under ”the 
Freedom of Information Act, nemlig følgende programmer: Pandora, MK Ultra, MK Chaos, 
Cointelpro, MK Delta, MK Naomi, Search, Bluebird, Artichoke, Chatter, Sleeping Beauty og 
Grill Flame. 
 
Disse hemmelige programmer, udført i hemmelighed af militæret / regeringens forskning på 
uvidende civile, nemlig: Studenter, offentlig ansatte, psykiatriske patienter, fattige, børn 
over 4 år, gravide kvinder, muslimer, katolikker, fængselsindsatte, bevægelseshæmmede, 
døve, blinde, homoseksuelle, single kvinder, ældre, skolebørn, ”marginale grupper” og 
dissidenter, tjente til at udvide deres forståelse af og viden om det, som normalt betegnes 
som … hemmelig [usynlig (red.)] krigsførsel. 
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Forskningen omkring sygdom forårsaget af svag mikrobølgestråling fortsætter. Et forsøg 
angående kræft og neurologiske skader skal fortsætte frem til 2018 og der indgår også 
kvinder, som kan være gravide. (9) 
 
 
Statusrapporter kommer også den officielle forskning til gode: 
 
”.... studenter vil lære at forstå RF...bioeffektforskning, inklusiv forskning på mennesker og 
dyr ….. studenter vil også blive fortrolige med dagens viden om Rfs mulige indflydelse på 
sundheden, feks kræft, tab af hukommelse og fødselsskader.” (10) 
 
NB: Det er blevet normalt at tale om RF (radiofrekvenser) og at undgå udtrykket 
”microbølger”. Det giver færre bekymringer om sikkerheden, fordi vi er vant til, at ordet 
”radio” - som normalt bruges om ”langbølget stråling” - ikke byder på nogen trusler. 
 
Forsætlig uvidenhed 
Regeringens uforsonlighed forsinker forståelsen af de farer, som kommende generationer 
udsættes for. Såvel kommunikationsindustrien som regeringens egen forskning viser, at 
dannelsen af proteinerne, som indgår i de biologiske / neurologiske strukturer (for fosterets 
vedkommende omtrent 4050, for den voksne 4500) lader sig påvirke af svag 
mikrobølgestråling. Det ser ud til, at dette stiltiende følges op af organisationer, uanset om 
de nu er afhængige af offentlig støtte eller ikke. Men ikke alle forskningsafdelinger 
undertrykker sandheden . 
 
En strålende afhandling fra universitetet i Dundee bekræfter, at svag mikrobølgestråling kan 
påvirke cellernes signalprocesser, også selv om den ikke forårsager opvarmning. (11) 

 
Hovedrisikoen for børn 
 

Disse biologiske processer, der beskrives som værende 'påvirket' af svag mikrobølgestråling 
skader ikke kun fosterets vækst; men afhængig af de samme biologiske processer er: 
 

 Blod-hjerne barrieren – kræver 18 måneder for at blive dannet og beskytter hjernen 

fra toksiner. Det er velkendt at den påvirkes af strålingen. 

 Myelinskeden – kræver 22 års udvikling for at bygge de 122 lag den består af. Den er 

ansvarlig for alle tankeprocesser, organ og muskelarbejde. 

 Hjernen-kræver 20 år for at  være udviklet (jeg kan forsikre Dem, mobiltelefoner ikke 

bidrager med noget positivt i denne udvikling). 
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 Immunsystemet – kræver 18 år for at være udviklet. Knoglemarv og knogletæthed er 

kendt for at blive påvirket af low-level mikrobølger, som er immun systemer hvide 

blodlegemer. 

 Knogler – kræver 28 år at være udviklet fuldt – vandindholdet i børn gør både bløde 

knogler og især knoglemarv særligt attraktivt for mikrobølgestråling. Knoglemarven 

producerer blodlegemer.  

Det er klart, vores beslutningstagere har udsigt til en sygdomspandemi blandt børn og unge 

af hidtil usete dimensioner i 40.000 generationer af civilisationen historie; som kan involvere 

over halvdelen af verdens mødre / børn som er udsat for teknologien. 

 

Den meget sørgelige sandhed 
 
Jeg har haft den ære at tale for omkring 40 royale repræsentanter, regeringer,  
regeringsledere , ledere af folk og embedsmænd gennem årene. 
 
Min tale til en konge omhandlende de mange syge born er blevet lagt på internettet. (12) 
 
Jeg refererede over 200 samlinger af forekomst af cancer og leukæmi i skoler (op til det 
tidspunkt hvor data blev indsamlet) fra svage mikrobølgesendere i skolerne. Der var mange 
forskellige typer af cancer; leukæmier, aborter og brystkræft hos personalet. Det bliver 
værre og værre dag for dag men bliver for det meste kun rapporteret lokalt. 
 
Da dette blev drøftet i det engelske parlament (som et af de berørte EU-lande), afviste en  
Minister det og løj for Underhuset. Min anmodning om at bevise han løj blev afvist. 
 

 

Den mest respekterede velgørenhedsorganisation i verden: UNICEF er gået sammen med 

verdens førende autoritet i forhold til virkningerne af skade fra svage 

mikrobølgebestrålinger 

Den russiske nationale udvalg for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse fandt i sit 

forskningsdokument 'sundhedseffekt på børn og teenagere'; 

 
  85% stigning i centralnervesystemet lidelser 
 

36% stigning i epilepsi 

11% stigning i mental retardering 

82% stigning i blodrelaterede immunsygdomme og risiko for fostre. (13) 
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NB. Læseren tror måske, at stråling fra mobiltelefoner adskiller sig fra Wi-Fi da denne har 

større styrke.  I virkeligheden gælder det, at Wi-Fi kan være langt mere skadelig netop pga. 

den lavere styrke. Lav styrke kan trænge ind i kroppen og gøre skade. Al elektromagnetisk 

stråling er kumulativ (ophobes).  

Hvis de er under kroppens tærskelværdi for at igangssætte en reaktion, der tilvejebringer de 

nødvendige proteiner, som skal bruges til forsvar af kroppen og reparation af ødelagt væv, 

så akkumulerer skaden meget langsomt og bliver ikke erkendt eller opdaget - ligesom en 

cancertumor. 

Tænk over når du tager solbad på en overskyet dag. Du kan stadig blive forbrændt. 

 

The Good Guys 
 

Jeg har en liste på 9 lande ( nogle af dem samarbejder jeg med ) som er aktive enten ved at 

fjerne Wi-Fi fra skolerne eller som er på det juridiske argumentationsstadie af denne 

udvikling. 

Jeg vil ikke offentliggøre navnene på disse lande da en eventuel offentliggørelse kan blive 

sammenblandet med deres juridiske arbejder . 

Den parlamentariske Forsamling (Assemblee Parlimentaire ) Europarådet [47 medlemslande 

(red.)], udgav den 6.5.2011 dokument 12608 hvori der i § 8.3.2 står følgende: 

 
 ” …....forbyd alle mobil telefoner, DECT telefoner eller WI-FI eller WLAN  systemer i 
klasseværelser og skoler …..” 
 

Af juridiske årsager er dette senere ændret til  ”et kablet system er at foretrække ”. Men 

meningen er klar.  

I et oversat dokument, skrev Prof. Yuri Grigoriev fra Den Russiske Komité for Ikke-

Ioniserende Strålings Beskyttelse følgende 19.06.2012: 

 

 ”....anbefaler brugen af kablede netværk og ikke netværk, som er baseret på 
trådløse systemer eller trådløs bredbåndsforbindelse, incl. Wi-Fi i skoler og 
uddannelsesinstitutioner.” 
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Et dokument, dateret 25.03.2013 (opdateret  fra 19.03.2013) hvor The Executive Comittee 

under Det Amerikanske Akademi for Miljømedicin, skrev således i et  brev til Los Angeles 

samlede skoledistrikt, med følgende anbefaling: 

 

 ” ….. læg ikke til flere byrder på folkesundheden ved at installere fælles trådløse 
internetforbindelser i skolerne i Los Angeles ”. 
 

 

Kort forinden, december 2012, skrev Det Amerikanske Børnelæge Akademi 

(repræsenterende 60.000 børnelæger) til Kongressen og bad om bedre beskyttelse i forhold 

til svag mikrobølgestråling overfor både børn og gravide kvinder; I forhold til Wi-Fi i skolerne 

skriver de: 

 

 ” det er eksponering uden fortilfælde og med ukendt betydning for helbredet og 
det reproduktive potentiale hos en hel  generation”. (14) 
  

I 2002, underskrev 36.000 fysikere og videnskabsmænd etc.  ”Freiburg Appellen ”. 10 år 

senere bliver den taget op igen. Den advarer især om brugen af Wi-Fi og bestråling af børn, 

voksne og gravide kvinder. ”Freiburg Appellen” er en international lægeappel.  

     

Samlet set er der kollektivt ca. 100.000 af verdens mest kyndige professionelle, som vil 

udsende samme advarsel. 

En lille biting ….skulle læseren undre sig over hvorfor jeg ikke har nævnt drenge i 

skolealderen og om hvorvidt de kan påvirkes på samme måde som piger, så er svaret : ”JA”. 

Undersøgelser der viser,  DNA i sæden ødelægges når det udsættes for  Wi-Fi stråling, er 

blevet publiceret . (15) Det ville kræve mange flere sider at kommentere på dette emne og 

der er allerede til overflod af data tilgængelige som alle er udgivet og publiceret. 

 

Bølger / Modulationer. 

I løbet af Den Kolde Krig , mens jeg sammenlignede påvirkninger fra mikrobølger / 

modulationer ved hjælp af styring af  hjernebølger via specielle frekvenser og 

resonansteknikker (både cyclotronisk og circadianske rytmer) med ensretning (i forhold til 
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kroppens begrænsning) genereret af elektrisk inducerede faseovergange, gik det op for mig, 

at jeg var nødt til at offentliggøre en liste over alle mikrobølgebaserede kommunikations 

systemer.(16) 

I dette åbne brev, lister jeg fra 1 til 40 Hz (bølger/modulationer pr. sekund)  samt deres 

korresponderende neurologiske / fysiologiske respons. 

I sine mest forklarende og udførlige rapport, skriver  Dr. Andrew Goldsworthy …..... 

”.... f.eks. viste Grigoriev et. Al. (2010), at 30 dages påvirkning for umoduleret 2450 

Mhz mikrobølge  stråling udløste en lille men signifikant stigning i mod 

hjernens væv virkende antistoffer i blodet hos rotter ….dette kunne forårsage et 

autoimmunt angreb på hjernen og / eller nerve systemet. Et eksempel på en sådan 

autoimmun sygdom i hjernen er Graves sygdom, hvor hypofysen (i bunden af 

hjernen) bliver påvirket ” (17) 

 

NB. De omtalte 2450 MHz er netop Wi-Fi frekvensen. 

 

Hvis du tilføjer pulseringsfrekvensen til ovenstående kan følgende tilstande yderligere 

induceres: Træthed, depression, psykiatriske problemer (som vrede), appetitløshed og 

motoriske problemer. 

 

The Bad Guys 

Med de kæmpemæssige fortjenester, der er på disse teknologier, er det ingen overraskelse, 

at det engelske parlamentariske system valgte at følge ICNIRP og deres veletablerede 

”Active Denial” politik. [aktiv benægtelse (red.)]  

 

Jeg blev opmærksom på vores ”korrupte system”, da jeg i slutningen af 60’erne og 70’erne, 

var bestilt til at undersøge (i en undersøgelse startet af Sir William Melvin (1911)) omfanget 

af korruption indenfor hierarkiet i London Metropolitan Police og i de ikke-folkevalgte 

medlemmer af det Engelske Parlament. 

Er De som læserafvisende overfor, at noget sådant har fundet sted vil jeg foreslå Dem at 

kaste et blik en hvilken som helst af vore søndagsaviser i de sidste 45 år, også de aktuelle. 
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Da en præsts hustru skrev til en Minister, Nick Gibb MP, vedrørende Wi-Fi i skoler, var hans 

standard svar, (som jeg har set mange gange): 

"… UK Health Protection Agency’s anbefalinger siger... "Der er ingen entydige beviser for 

sundhedsmæssige effekter fra RF teknologier for niveauer under grænseværdierne og 

dermed ingen grund til, hvorfor skoler og andre ikke bør bruge trådløst udstyr." (18) 

 

Dette brev er designet til at narre (og det er meget vellykket). Læg mærke til ordene "ingen 

entydige beviser". Lad mig venligst forklare: 

Hvis jeg skulle udføre et eksperiment på hver enkelt person, der gik gennem dørene til 

verdens travleste lufthavn på en travl dag og det gik ud på, at fortælle dem, at de skal  

drikke en pint øl og ryge 10 cigaretter om dagen for evigt resten af livet; ville nogle reagere 

omgående, især børn. Andre vil reagere i løbet af dage, uger, måneder og år (mange år i 

nogle tilfælde). Så vil der være dem, der i udpræget grad vil nyde eksperimentet og 

sandsynligvis aldrig blive syg. Det betyder ikke, at alkohol og cigaretter er sikre. Det viser, at 

folk ikke er homogen (alle ens / identisk). Med andre ord, konklusionen på mit eksperiment 

vil være, at der er: "ingen entydige beviser". 

Andre ministerielle breve plejer at sige: "den største del  af vores forskning" eller "de fleste 

af vores forskere" – begge sætninger er lige meningsløse. 

De siger aldrig: Wi-Fi er sikkert 

Det kommer næppe som nogen overraskelse for læseren at få at vide, at jeg er blevet 

nægtet tilladelse til at have et møde under 4 øjne med mit parlamentsmedlem Mr. Mel 

Stride. Han har endda effektivt lukket alle  'skodder i'  for enhver adgang, jeg måtte have 

haft til regeringen. Denne handling af Mr. Stride blev der en 'feature' ud af i den engelske 

West Country avis af førende Journalist Paul James. (19) 

 

Under mit sidste forsøg på at kontakte mit parlamentsmedlem, smed hans sekretær 

Dominic bare røret på da jeg ringede. 

 

For flere år siden, da jeg begyndte at advare om 'forsigtighed', i forhold til bestråling af børn 

og gravide kvinder; forbød den akademiske registrator fra mit eget universitet (Exeter) mig  

nogensinde at kommunikere med det igen. En lignende besked kom fra Dr. Jamie Harle fra 

Open University (medicinsk fysik), der sagde: "Dit arbejde er for politisk" 
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Tilsyneladende er nogle universiteter og nogle politikere i England mere bange for statslige 

repressalier end for at fortælle sandheden. Uanset følgerne. 

To kvinders historier 

Den reelle pris for forsætlig uvidenhed og grådighed: Frygtelige konsekvenser. 

Ti telefonopkald på en dag er ikke usædvanligt for mig. Jeg modtager endda opkald juledag / 

påskesøndag. To opkald, som opsummerer alle dem fra kvinder er illustreret nedenfor. 

Begge er faktiske samtaler. 

 

i) ".. .min datter er lige død. Jeg holder hendes hånd. Hun har lige holdt sin 11 års fødselsdag 

og hun blev den ellevte der døde siden Wi-Fi senderen i skolenblev sat op i nærheden af 

hendes og andres skrivebord... " 

ii) ".. .mit barn er en af de mange med kræft / fødsel defekter og genetiske problemer. Disse 

startede efter senderen blev tændt. Mine bekymringer er dobbelte og optager ethvert 

sekund af mit liv. Vil mit barn nogensinde gifter sig eller finde en partner og blive lykkelig? 

Hvad sker der når jeg dør? Jeg ved, jeg vil dø fuld af bekymring. Uanset hvem der reelt er 

skyld i det, er det mig, moderen, der bærer skylden og ansvaret..." (20) 

 

Jeg beder om læsernes hjælp 

Forestil dig 57.7% af alle skolepiger med Wi-Fi i deres klasseværelser: hele dagen – hele året 

– gennem hele karrieren i skolen i alle lande der bruger det i verden! 

I løbet af bare to generationer kunne vi potentielt have flere døde / syge spædbørn end 

hvad det resulterede i fra begge verdenskrigene. Og disse er ikke mine tal, de kommer fra 

regeringsrådgivere / forskning. 

Specielle anmodninger om nærværende rapport er modtaget fra kongelige, statslige 

officerer (uden for UK) og fra folk jeg vil beskrive som interessante. 

I takt med at skodderne går i og blokerer alle retninger jeg prøver at vende mig mod,spørger 

jeg: "Kan læseren lykkes med at forebygge denne 'pandemi' hvor jeg mislykkes?" 
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Jeg har to anmodninger: 

 

i) Vil en kongelig eller andet ledende statsligt overhovede spørge den britiske 

premierminister, ansigt til ansigt, hvorfor han gav mit parlamentsmedlem Mr. Stride besked 

på, at ”have for travlt” til at ofre blot en time for at diskutere dette spørgsmål med mig. 

ii) Hvis hver læser af denne rapport sender bare to kopier af denne til mennesker, der måske 

kunne træffe beslutninger (helst indflydelsesrige kvinder); så ville dette med matematiske 

progression – hurtigt resultere i at 100 avancerede anmodninger lander på et skrivebord hos 

nogen, der kan gøre en forskel. 

International udfordring 

Når jeg er inviteret til at tale i udlandet, ender jeg altid på radio / TV nyheder / 

dokumentarkanaler. I den sammenhæng udsteder jeg altid denne udfordring: 

Jeg beder om, at en forsker fra industrien / regeringen  ydmyger mig på direkte TV med 

deres ekspertviden ved at besvare et eneste spørgsmål: 

"Hvad er det sikre niveau af mikrobølgestråling for de umodne follikler i ovarierne i løbet af 

de første 100 dage af fosterets udvikling?" 

Til dato er der ikke en eneste videnskabsmand der har taget udfordringen op. 

Jeg nævner dette fordi det er et spørgsmål læseren kan stille enhver beslutningstager, 

skoleinspektør, borgmester etc. 

 

Hvis der er nogen der fremkommer med et svar vil næste udmelding være: 

 

Fint – vi sender det til et ledende videnskabeligt tidsskrift for en uafhængig peer review 

gennemgang (sammen med din forskning) (21) 

 

Løsningen 

Undervisningsområdet behøver ikke lide noget tab selvom Wi-Fi skulle blive trukket tilbage 

på verdensplan. Vi har telefonlinier – lyslederkabler. 

Argumentet mod disse tiltag er omkostningerne. Sammenlignet med de fremtidige udgifter 

til sundhedsområdet (bortset fra de menneskelige omkostninger) er kablede 

telefonforbindelser og lyslederkabler en meget billig løsning. 
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Liverton 
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United Kingdom 

 

In UK - 01626 821014 

World – 00 44 1626 821014 

 

 

 

 

Publikationsdato: 1. september 2013 

 

(Der er ingen copyright på denne rapport) 

 

Efterskrift 
 

Vær venligst opmærksom på, at jeg altid har arbejdet gratis og jeg vil repræsentere enhver 

person i verden uden omkostninger. 

 

SE ADDENDUM 

 

Addendum – Nylig publikation 

Professorerne / Doctorerne Panagopoulos, Johansson og Carlo beskriver i deres  publication  

(fra juni 2013) – hvordan menneskeskabte elektromagnetiske bølger (som dem der 

anvendes af kommunikationsindustrien) kan skabe interferens og heraf inducerede 

svingninger, fra disse polariserede bølger.  Disse kan til gengæld inducere biologiske 

forandringer og efterlader dermed SAR (Specific Absorption Rate) begrebet som forældet.  

De skriver: 

 Menneskeskabte elektromagnetiske bølger... de er polariserede... 

 .. .kan producere interferens effekt...Denne inducerede svingning vil blive mest 

intens på de frie partikler som bærer en netto elektrisk ladning... en del af energien... 

overføres til de ladede / polare molekyler af mediet... inden for biologisk væv vil der 

En enkelt læser af denne rapport kan være den som opnår allermest I forhold til at 

hjælpe menneskeheden end noget andet individ. 
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være ekstra energiabsorption af vand dipoler... proteiner, lipider og nukleinsyrer, der 

vil også blive tvunget til at svinge af det påførte energifeltet. 

 ... menneskeskabte EMF kan producere alvorlige biologiske ændringer såsom DNA-

skader uden at opvarme det biologiske væv... kan føre til kræft, neurodegenerative 

sygdomme, fald i reproduktivitet eller endda arvelige mutationer... ledningsevnen 

varierer for forskellige væv og forskellige frekvenser...Den relative permittivitet for  

en voksen hjerne er beregnet til at være omkring 40 mens den tilsvarende værdi for 

en ung barns hjerne er mellem 60 og 80 hvilket resulterer i næsten dobbelt strålings 

absorption og SAR... 

 ...SAR tilbyder ingen oplysninger overhovedet med hensyn til frekvens, bølgeform 

eller graduering... (Ref (22)) 

Dr Dimitris Panagopoulos, Dep. of Biology, universitetet i Athen skriver også i sin 2013 

rapport: Elektromagnetisk samspil mellem miljømæssige områder og levende systemer 

bestemmer sundhed og velvære: 

 Forstyrrelser i kommunikationen mellem individuelle kropsure [biorytmer] kan 

desynkronisere døgnrytmen, hvilket igen kan føre til utilpashed, kronisk træthed, 

nedsat ydeevne, fedme, neuropsykiatriske lidelser og udviklingen af forskellige 

sygdomme... 

 .. .endogene elektrisk balance i levende organismer kan ikke forekomme  ved 

samtidig tilstedeværelse af unaturlige – menneskeskabte – elektromagnetisk 

forurening... stråling fra GSM mobiltelefon er fundet at forårsage DNA-skader på 

insekters kønsceller (gametes) og påvirker reproduktion for strålingsintensiteter ned 

til 1 microwatt pr. kvadratcentimeter efter blot et par minutter eksponering... (Ref 

(23)) 

 

 

 

 

 

Klip fra: ”Biological Effects of Electromagnetic Radiation (radiowaves and microwaves) 

Eurasian Communist Countries(U)  

Fra 1976 af United States Defense Intelligence Agency (DST-1810S-074-76)
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Dette hæfte er trykt af forældreinitiativet STRÅL i forbindelse med ”Temadag om trådløse teknologiers 

påvirkning af menneskers sundhed” den 19. september 2013 på Audonicon, Skanderborg 

Barrie Trowers oprindelige håndtegnede illustration af problemstillingen med bestrålingen af de 

umodne follikler i æggestokkene de første 100 dage af et pigefosters udvikling under graviditet 

Open Mind Conference 2012 – Audonicon, Skanderborg, Danmark 


