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FORENINGEN AF EL-OVERFØLSOMME I
DANMARK
STÅR DER OGSÅ EN MOBILTELEFONSENDEMAST I DIT BØRNEVÆRELSE?
Naturligvis ikke, men hvis du har en trådløs telefon (type DECT), betyder det at du har Elektrosmog i dit hjem,
som svarer til hvad der kommer fra en mobiltelefonsendemast på 20 m afstand.
Hvad er Elektrosmog? DECT-telefoner laver kraftige pulserende ELEKTROMAGNETISKE FELTER, som let går
gennem husmure og værelsesvægge. Feltet er der døgnet rundt - 24 timer i træk - uanset om du telefonerer eller ej. De
forårsager forsyrrelser i elektroniske apparater, som computere, stereaoanlæg, parabolantenner, TV apparater,
høreapparater mm.
Disse pulserende magnetiske felter kan måles, og allerede ved 10 nW (nanowatt)/cm2 forårsager de hos mennesker
blivende EEG ændringer, dvs. forstyrrelser i kommunikationen mellem de enkelte hjerneceller. Disse telefoner arbejder
med feltstyrker på 5000-10 000 op til 15 000 nW/cm2 på 0,5 m afstand. Selv på 10 m afstand måles der felter på 15-40
nW/cm2.
Børn er særlig følsomme overfor disse kraftigt pulserende elektromagnetisk felter, men også overfølsomme voksne.
Søvnforstyrrelser
uro
kronisk træthed
depressive tilstande
koncentrations og hukommelsesbesvær
migræne
forhøjet blodtryk
tinnitus - hovedpine
grå stær
hjernesvulster - kræft i øjne
ændringer i blodbillede
forstyrrelser i potens og frugtbarhed
øget vækst af kræftsvulster
forstyrrelse i hjerterytmen
nedsat immunforsvar
allergier
øjenskader
DNA (arvemassen) skader
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DNA (arvemassen) skader
Årsagen er sandsynligvis forstyrrelser i kroppens præcise elektromagnetiske styring af hjernen, nerver, vegetativ nerveog hjertekredsløbsystemet. Alle ovennævnte gener og symptomer forsvinder når man slukker for DECT-telefonen Dette
er oplevet af mange, men accepteres ikke som bevis.
Du har et ansvar for dit barns sundhed:
SÅ SMID MOBILTELEFONSENDEMASTEN UD AF BØRNEVÆRELSET!
Hvad kan man gøre?
Har du en sådan telefon i huset, tag den ud af stikket, og få dig en analog (CT1+) eller en anden type telefon(CT2).
Spørg også dine naboer, fordi der kan jo stå en DECT- telefon direkte på den anden side af fællesvæggen eller ovenover
eller nedenunder.
Kan du ikke undvære en mobiltelefon, så er her nogle TIPS:
Sluk for mobiltelefonen især om natten. Hverken en tændt mobiltelefon eller en trådløs DECT-telefon hører hjem på
natbordet.
Under etablering af forbindelsen eller ved dårlig modtagelse er strålingen meget høj. Hold mobiltelefonen først til øret,
når forbindelsen er etableret.
Snak kun kort i mobiltelefonen. Brug fastnettelefonen for længere samtaler.
Brug høretelefoner, mikro-mikrofoner eller håndfri sæt.
Unge under 16 år skal kunne bruge mobiltelefonen meget sjældent og kort. Die absorberer strålingen kraftigere end
voksne gør.
Brug mobiltelefonen så lidt som muligt indendørs. Her skal apparatet bruge 10 -100 gange mere energi (danne stråling)
end nede på gaden.
Telefonér ikke i elevatoren. Telefonér kun i biler med autoantenne. Telefonen stråler meget kraftigt i biler uden
ydreantenne, fordi strålingen så reflekteres tilbage af bilens metalkarosserie.
Telefoner med indbygget antenne stråler mindst.
Ved køb af en ny telefon: se efter telefoner med lav SAR (= specifik absorptionsrate), som inddeles i grader "meget
lavt", "lav," "mellem" og " kraftig". Bær ikke telefonen på kroppen.
Forslag om forbud mod brug af mobiltelefoner i offentlige transportmidler!
Sianette Kwee
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