Tio (+ ett) sätt att mörda mänskligheten i
namn av "evidensbaserad vetenskap"
av Mike Adams, Health Ranger, NaturalNews Redaktör (NaturalNews).
Av alla hot mot mänskligheten i dag är inget mer destruktivt än dagens
"evidensbaserade vetenskap." Och med "vetenskap" menar jag inte den
ödmjuka strävan efter kunskap som använder äkta vetenskapliga
metoder. Vad jag menar är den dogmatiska, företagsdrivna
varumärkesförvrängda vetenskap som grundar sig på förfalskade bevis,
bestickning av ”portvakter” och korruption av statliga tillsynsmyndigheter. Att
"vetenskap" kan döda oss alla med hormonstörningar, dolda kemikalier i mat,
tungmetaller, genteknik och neurologiska ämnen. De langare i denna
företags-drivna "evidensbaserade vetenskap" gör anspråk på att vara
mänsklighetens medhjälpare, men deras handlingar bevisar att de bara
förstör hälsan hos befolkningen och framtida livskraft i livsuppehållande
ekosystem också. För varje typ av gift som hotar mänskligheten idag finns en
grupp forskare som lurar bakom den, drar vinning av dess förbrukning medan
de sprider lögner om dess säkerhet.
Syftet med denna artikel är att avslöja lögner om den korrupta
"vetenskapen" och avslöja sanningen om s k "evidensbaserad vetenskap"
verkligen främjar våra livsmedel, läkemedel, industri- och hemmiljö. Vad som
följer är alltså en tio punkters (+1) artikel, där varje del beskriver en
"evidensbaserad vetenskap" som är ett hot mot fortsatt liv på vår
planet. Varje artikel kan anskaffas och är kontrollerbar även genom den mest
grundläggande webbsökning. Inget av detta är fantasier.

# 1 GMO
GMO (genmanipulerade organismer, ex spannmål, djur, frukter, bär,
grönsaker…) har visat sig orsaka en vilt ökad tillväxt av cancertumörer. De
orsakar också infertilitet och organsvikt. Det beror att genmodifierade grödor
växer med dödliga insektsmedel rätt i sina egna vävnader. När dessa grödor
konsumeras av människor, är dessa insektsmedel en del av måltiden.
När GMO nyligen matades till labråttor i ett omsorgsfullt utformat experiment
rapporterades det att: "Djuren på GM kost lidit av brösttumörer samt svåra
lever- och njurskador. Forskarna sade att 50 procent av hanarna och 70
procent av honorna dog i förtid, jämfört med endast 30 procent och 20
procent i kontrollgruppen".
Här nedan är en bild av de labråttor som utfodrades med GMO i denna
studie: GMO kan också förklara varför infertilitet är skyhöga hos människor
och varför yngre barn i allt större utsträckning diagnostiseras med cancer.
Med tanke på de dödliga resultat hos de som konsumerar GMO, så måste
varje "forskare" som frambringar GMO vara en indirekt mördare. För att driva
fram denna farliga teknik utan några som helst långsiktiga säkerhetstester, är
det en kränkning av "försiktighetsprincipen" som används för att hedras i
vetenskapliga kretsar. Men försiktighet har övergivits till förmån för

företagens vinster, och nu handlar det om att sälja mer mat, frön och
kemikalier, oavsett hur många män, kvinnor och barn som dödats eller
skadats i processen.
När du ser en "forskare" argumentera till förmån för GMO, tro på dig själv,
"Det är en mordisk galning" eftersom utbredd död är det slutliga resultatet av
deras oansvariga, farliga handlingar.

# 2 vacciner
Medan man kan göra "rena" vacciner som tillverkas utan kvicksilver,
aluminium, MSG och formaldehyd, erbjuds inga sådana rena vacciner till
allmänheten. Alla vacciner som erbjuds på apotek, vårdcentraler och sjukhus
innehåller för hjärnan skadliga metaller och kemikalier. CDC har öppet
erkänt att vacciner avsiktligt tillverkas med farliga metaller och kemikalier.
Varje vetenskapsman vet att kvicksilver är neurologiskt giftigt för däggdjur,
och de vet detsamma gäller för formaldehyd. Ändå samverkar de alla för
att ljuga för allmänheten och hävdar att vaccin har inga biverkningar, väl
medvetna om att vacciner innehåller metaller och kemikalier som direkt
skadar mänskliga nervsystemet. På så sätt är alla moderna vaccinlangare
skyldiga till medveten förgiftning av (och ibland dödar) spädbarn, barn och
pensionärer.

145.000 barn dödade av vacciner
Över 145.000 barn har mördats av vacciner under de senaste två
decennierna. Bebisar som får flest vaccineringar är också de mest sannolika
att läggas in på sjukhus (eller att dö). Dessutom, när gravida kvinnor injiceras
med influensavaccin, resulterar det i en 4250% ökning av fosterdöd.

När du stöter på en läkare, en sjuksköterska eller apotekspersonal som
rekommenderar ett vaccin och berättar att det är "helt säkert" med "inga
biverkningar”, tro då på dig själv, de är presumtiva barnmördare! Och kom
ihåg, vacciner injiceras i namn av "evidensbaserad vetenskap”. Det är
"vetenskapligt", säger de, att injicera ditt barn med kvicksilver och titta på
när de upplever kramper, koma eller dödsfall.
Ändå finns det faktiskt ingen vetenskap som helst som visar att vaccin
förbättrar hälsoresultat hos barnen. Dessa vaccinlangare är livrädda att
jämföra vaccinerade barn mot icke-vaccinerade barn, eftersom de vet de ickevaccinerade barn är mycket friskare. Så studierna har aldrig gjorts, och
vaccinmyterna förs genom propaganda istället för verkliga bevis.
Många föräldrar som arresteras och åtalas för "Shaken baby syndrome" är
faktiskt offer för vaccinskadade barn. Kramper och beslag har blivit så vanliga
i minuter och timmar efter vaccinationer att det medicinska samfundet måste
skapa en täckmantel som hävdar att "konvulsioner är normala" och inget att
oroa sig för.

# 3 Fluor
Alla som främjar tillägg av fluor i kommunala vattentäkter är medvetna
lögnare. De vet att det så kallade "flouride" som pumpas in i vattnet är en
dödlig kemikalie som används som insektsmedel, ofta importerade från
Kina. Det kallas hydrofluosilicic syra , och det är inte "naturligt förekommande
fluor" som de påstår. De är fullt medvetna om detta, men de väljer att ljuga
och vilseleda allmänheten genom att uppge att de bara "blandar" vattnet med
ett naturligt inslag.
I sanning, den kemiska fluor som används i vattenfluoridering härstammar
också från fosfat i verksamheten gruvdrift samt i nukleär
bränslebearbetning. Läkare och tandläkare som förordar fluor hoppas
verkligen att se människor som skadas av det, eftersom det innebär mer
lönande affärer för dem. En fluorid-skadad tandpatient kan producera
tusentals kronor i intäkter för en tandläkare och en fluorid-skadad
sjukhuspatient kan generera miljontals kronor i medicinska procedurer.
Kinesiska exportörer av fluoridkemikalier beskriver fluor enligt följande: Det
används vid tillverkning av rostfritt stål och smältning och raffinering av
lättmetall. Det används också vid fluorering av dricksvatten, som
träskyddsmedel, ett adhesivt konserveringsmedel. En insekticid, en
skyddande beläggning för metall, en ytbehandling för stål och andra metaller,
ett flussmedel för lödning och svetsning samt flussmedel och beläggning för
keramik, glas och porslinglasyr. (SOURCE) Här är en bild tagen från
webbplatsen för en kinesisk fluoridexportör. Lägg märke till alla industriella
användningsområden för denna insekticidkemikalie?

Fluorlangare vet att de sprider gift
Jag har träffat många läkare och tandläkare som förespråkar
vattenfluoridering. Var och en av dem är fullt medveten om att det inte är
"naturlig" fluorid som pumpas in i vattnet. De vet att det är en skadlig
kemikalie, men de förordar det ändå. Det gör dem alla till
"vetenskapsbrottslingar” som medvetet skadar människor. Precis som
GMO och vacciner är vattenfluoridering förgiftning men allt genomförs i namn
av "evidensbaserad vetenskap." Men alla bevis visar faktiskt att
hydrofluosilicicsyra (flouride) är ett dödligt gift .
Learn more:
http://www.naturalnews.com/037024_sodium_fluoride_insecticide_proof.h...
http://www.naturalnews.com/038217_fluoride_tap_water_side_effects.htm...
http://www.naturalnews.com/037138_food_crops_irrigation_fluoride.html
http://www.naturalnews.com/037267_fluoride_selenium_protection.html

# 4 Läkemedel
Läkemedelsföretag är inte i branschen för hälsans skull. De är i branschen för
marknadsföring av sjukdom för att sedan erbjuda sina patenterade,
överprissatta kemiska mediciner som en "behandling" för sjukdom. Men deras
behandlingar botar aldrig sjukdomen. De bara "hanterar" den, vilket leder
till en livstid av medicinberoende som bara råkar att ekonomiskt berika
läkemedelsföretagen. Den verkliga historien är dock att läkemedelsföretagen
bjuder patienter på en giftig cocktail av flera kemiska droger, av vilka inga
någonsin har testats i kombination. Den resulterande toxicitet är för din lever,
njurar, bukspottkörtel och hjärna förödande. Alla läkemedel har toxiska
biverkningar, och även om de marknadsförs i namn av "evidensbaserad
vetenskap," så dödar de över 100.000 amerikaner varje år (3000 i Sverige).

Läkare är väl medvetna om att de läkemedel de förskriver dödar patienter,
men de är på den mottagande änden av lukrativa mutsystem som drivs av
läkemedelsföretagen, så de förskriver dessa läkemedel samtidigt som de
håvar in pengar till sig själva. Varje narkotikahandelsläkare som förskriver
statiner, ADHD-droger, blodtrycksdroger, eller antidepressiva medel är en
kriminell samarbetskonspiratör med narkotikakarteller. Var och en av
dem bör åtalas för förgiftning av sina patienter med dödliga kemikalier,
återigen under etiketten "vetenskap" fortsätter denna massförgiftning.
Idag får en av fem amerikanska pojkar diagnosen "ADHD" och kommer att
ordineras sinnesförändrande mediciner. Den bästsäljande klassen av
läkemedel i Amerika, statiner, orsakar muskelförtviningssjukdomar, leversvikt
och ibland även dödsfall. Det har allmänt förskrivits till nästan alla som går in
i en läkarmottagning, och medicinska "forskare" hävdar att de vill tillsätta det
i den offentliga vattenförsörjningen, precis som fluor.
Den tiden är sedan länge förbi när läkarna kunde göra anspråk på okunnighet
med allt detta och kunde säga, "Vi visste inte att dessa droger dödade
folk". De vet! Den verkliga vetenskapen om patienters dödsfall är obestridligt,
men dessa läkare håller medvetet på med att föreskriva just kemikalier som
kommer att döda många av deras patienter. När du ser en läkares
förskrivning av dessa s k läkemedel till alla, tänk "Vårdslöst mord."

# 5 Livsmedelstillsatser
Du har förmodligen inte insett det, men nästan alla "blåbär" som används i
spannmål, bagels, pannkaka mixar och andra livsmedel är inte riktiga
blåbär. De är faktiskt kemiska hopkok som görs med propylenglykol,
artificiella blå färger och hög majssirap spetsad med kvicksilver. Jag var den
första som allmänt exponerade denna praxis inom livsmedelsindustrin, och
"Blueberry Deception" video har nu setts nästan 2,5 miljoner gånger på
TV.naturalnews.com:
http://tv.naturalnews.com/v.asp?v=7EC06D27B1A945BE85E7DA8483025962
Fejkade kemiska blåbär, visar det sig, är bara i början av denna
berättelse. Nästan varje bearbetat livsmedel du köper från mataffären görs
med en matris av skadliga kemikalier som orsakar neurologiska
sjukdomar, njursjukdom, leversjukdom, gallsten, diabetes, hjärtsjukdomar
och cancer. Alla dessa kemikalier är formulerade genom så kallad
"evidensbaserad vetenskap" för att vara den perfekta kemikalien för att skapa
livlös mat som bara är giftig nog att döda dig långsamt men inte så giftig att
din död kan kopplas till någon enskild ingrediens. FDA (amerikanska
Socialstyrelsen) har aldrig ens testat dessa kemikalier som "säkra". De har
förutsatt att de var säkra eftersom mattillverkarens forskare har sagt så. Som
ett resultat av detta är din mat nu spetsad med en mörk symfoni av dödliga
ämnen såsom: • Aspartam • MSG • Klorbaserade sötningsmedel •
Natriumnitrit (orsakar cancer) • Delvis hydrerade oljor • Homogeniserade
fetter • Natriumbensoat och andra konserveringsmedel.
Pepsi har öppet avslöjats med fostercellvävnader som en ingrediens till
sodasmakämnen. Brödföretag använder människohårföreningar som kommer

från Kina. Kycklingnuggets har visat sig innehålla en skumdämpande
kemikalie som kallas "Dimetylpolysiloxan". Allt detta kallas "vetenskapligt"
och är konstruerat av forskare. Det kan verkligen kallas "Food Science" och
det betyder att man använder kemikalier för att skapa ett dött,
näringsmässigt utarmat objekt som ser ut och smakar som livsmedel , men är
faktiskt inte mat eftersom det aldrig bryts ned. Inte ens bakterier kommer att
äta några av de artiklar du köper i affären! Ju mer vi äter av dessa döda,
bearbetade livsmedel, desto snabbare dör vi ... mördad av "matforskare" som
arbetar för mega-företag. 25 mer förvånande fakta om mat finner du i denna
fria nedladdningsbara PDF: http :/ / www.naturalnews.com/RR25_Amazing_Facts_About_Food.html

# 6 Syntetiska bekämpningsmedel
Bekämpningsmedelskemikalier erhålls vanligen från petroleum, och några av
dem är baserade på fluor. Bekämpningsmedel sprutas på grödor för att döda
insekter. Men ett överväldigande berg av vetenskaplig forskning visar att
bekämpningsmedel förblir intakta i livsmedel, och när de konsumeras av
människor orsakar de förödande sjukdomar som: • Alzheimers sjukdom och
demens • Neurologiska sjukdomar som Parkinsons • Celldöd • fosterskador • ADHD , men förvånansvärt är att "forskarna" vid American Academy
of Pediatrics säger att barn bör äta mer bekämpningsmedel!
Dessutom så dödar bekämpningsmedel matpollinatörer som honungsbin och
fåglar. Forskare som arbetar för kemiska företag hävdar att
bekämpningsmedel är "evidensbaserad vetenskap" och är helt säkert för
människor att konsumera i mestadels obegränsade mängder. De förlitar sig
på det faktum att bekämpningsmedel dödar folk långsamt för att dölja de
verkliga förödande hälsoeffekterna av sina kemikalier. När människor dödas
av bekämpningsmedel, sägs de ha dött av saker som "leversvikt" eller
"naturliga orsaker". I verkligheten har dock deras död radikalt påskyndats
genom oavsiktlig konsumtion av enorma mängder syntetiska kemiska
bekämpningsmedel, herbicider och fungicider, av vilka inga är säkra för
långsiktig konsumtion.

# 7 kemoterapi
Många moderna kemoterapikemikalier är derivat av kemiska senapsgasvapen
som användes i första världskriget. Nazisterna fick kunskap om tekniken, och
genom kemisk / pharma företag som Bayer (vars co-director dömdes för brott
mot mänskligheten i Nürnbergrättegången), lyckades de skapa "cytostatika",
som fortfarande används idag. Kemoterapins nr 1 bieffekt är cancer. Även om
det krymper en tumör, så orsakar det permanenta skador på hjärnan, njurar
och lever, eftersom det orsakar tusentals andra mikro-tumörer i hela
kroppen. Anledningen till att kemoterapi används av cancerindustrin är
att den resulterar i återkommande tumörer.

Kemoterapi orsakar cancer
Cytostatika "slår bakut" och orsakar att hälsoceller matar tillväxten av
cancertumörer. En grupp forskare råkade oavsiktligt exponera det totala
bedrägeriet med kemoterapi när de försökte forska om dess effektivitet på
behandling av tumörer. De fann att kemoterapi får friska celler att släppa ett
protein som bränsle till cancertumörtillväxt och därigenom säkerställa att
tumörer upprepar cancer (och därmed upprepa goda affärer för
cancerkliniker).
Cancerkliniker behöver inte visa några positiva resultat från sina
behandlingar. Om en patient dör av cellgifter, säger alla att de "dog
av cancer”. Om en patient lever, kallas de för en "canceröverlevande”,
varefter det är 95% chans att cellgifter orsakar nya cancerfall, vilket
resulterar i ännu mer intäkter för dessa kliniker. Inget cancercenter skyller
patientens dödsfall på gifter som droppades in i deras ådror. Onkologer är fullt
medvetna om allt detta. De flesta vägrar att genomgå kemoterapi själva, men
de diagnostiserar gärna patienter med cancer, för att sedan sälja
cytostatika till dem.
Vilket cyniskt sätt, att håva in vinster genom att förgifta sina
patienter. Konventionella cancerbehandlingshem är det närmaste man kan
komma "nazistiska läger för kemisk tortyr" som finns i världen idag. Det finns
inga vetenskapliga bevis som helst som säger att kemoterapi botar
cancer. Tanken att det "krymper tumörer" är också vetenskapligt relevant,
med tanke på att tumörer innehåller cancerstamceller som växer tillbaka med
besked. Krympning av en tumör är inte ett tecken på en effektiv behandling.
De flesta cancerpatienter kunde bokstavligen botas från sin sjukdom genom
att få dem att sluta med vanliga cancerframkallande ämnen (mat, rökning,
kemikalier i miljön, fluor, etc.) och öka sitt intag markant av vitamin D,
broccolijuice, vitlök, granatäpple, omega-3 oljor och andra anti-cancer
superfoods.

# 8 Plast
Plast har länge hyllats som ett "vetenskapligt" genombrott, och på många
sätt, plaster är verkligen fantastiskt material. För bilar, proteser, datorer och
industriella ändamål, plast ger enorma fördelar jämfört med andra material.
Men när det gäller hälsa och mat är plaster förödande farliga. Många plaster
släpper från sig bisfenol A (BPA), en kraftfull hormon-disruptor som är
ansvarig för "feminina" män, sporrar tillväxten av så kallade "man boobs"
och minskar spermiers livsduglighet.
Plast finns överallt i livsmedel, och många konsumenter (förvånansvärt)
”mikrar” sina livsmedel i plastförpackningar! Detta frigör farliga
plastkemikalier rakt in i maten, samtidigt som det förstör näringsvärde i mat.
Plaster kan säkert användas för att hålla torrfoder vid rumstemperatur, men
om de bär vätskor eller används som behållare för varma livsmedel, läcker de
ofta BPA och andra kemikalier rätt in i maten. BPA har visat sig förändra

hjärnans funktion, inte bara kroppslig hormonförändring. Nivåer av BPA i
blodet kan fås att stiga 1200% efter att ha ätit konserverad soppa,
rapporterar Harvard School of Public Health. Och det värsta av allt är att BPA
ersättningskemikalier såsom BPS har visat sig vara 20 gånger mer giftiga än
BPA. Så om du dricker ur en plastflaska eller äter mat uppvärmd i
plastbehållare, så skadar du dig i namnet av "evidensbaserad vetenskap",
eftersom det är forskare som hittat på alla dessa plaster och insisterade att de
var ofarliga.
I denna värld av plast är de säkraste plastföreningar för att hålla vätskor och
livsmedel HDPE (high-density polyethelyne, PE) och PP (polypropen). PE finns
i så kallade "PET-flaskor" (polyetylentereftalat), vilket enligt de flesta källor
inte lakar ur några som helst kemikalier i maten eller drycken. Här är en god
överblick över vilka plaster som är säkra att använda med mat eller
dryck: http://www.care2.com/greenliving/which-plastics-aresafe.html#ixzz2Po3faM3P

# 9 kosmetika
Icke-ekologisk kosmetika och kroppsvårdsprodukter är laddade med
"vetenskapligt formulerade" kemiska ingredienser som orsakar cancer,
leverskada, njurskador, neurologiska störningar och även hudsjukdomar. En
typisk "hudlotion" eller kosmetisk bas görs med en vidrigt cocktail av otroligt
giftiga kemikalier som köps i bulk från kemiska fabriker. Många är
chockerande höga med bly, och de flesta kosmetiktillverkare döljer faktiskt
sina ingredienser för oss konsumenter för att dölja sanningen om vad som
finns i deras överprissatta produkter.
FDA, för sin del, tillåter öppet cancerframkallande kemikalier och
tungmetaller som skall användas i kosmetika. När allt kommer omkring,
människor som skadas av kosmetika blir ju lönsamma patienter för
cancerindustrin, eller hur?
Kosmetika och hygienprodukter är rutinmässigt tillverkade med farliga, ibland
dödliga kemikalier som parabener, triklosan, etoxylater, dietanolamin och
ftalater. En typisk parfymdoftprodukt innehåller ofta mer än 20
cancerframkallande kemikalier.
Dr Samuel Epstein, ordförande i Cancer Prevention Coalition och författare till
”Giftig skönhet”, har öppet varnat för cancerkemikalier i märkesvaror som t
ex Avon. Kom ihåg alla dessa kemikalier som orsakar cancer läggs till i
kosmetika och kroppsvårdsprodukter genom tillämpning av "evidensbaserad
vetenskap." Problemet, som vanligt, är att bevisen är selektiva och
förvrängda för att tjäna vinstintressen i företag. De "forskare" som gör allt
detta är med på lönelistan hos just de företag vars produkter dödar
människor för vinst.
Environmental Working Group har en utmärkt online-databas med kosmetiska
ingredienser där du kan söka mer än 81.000 produkter med eventuella
oroande ingredienser. Natural News har en lång tid varit anhängare av EWG

och dess ansträngningar att slå larm om farliga kemiska ingredienser som
"vetenskapligt" ingår i personliga hygienprodukter.

# 10 Strålning
I namn av "vetenskap" har vår värld byggt upp ett nätverk av dödliga,
instabila kärnkraftverk som bokstavligt talat hotar framtiden för den
mänskliga civilisationen. Olyckan i Fukushima har visat att alla dessa
"forskare" som tror att de är så smarta, faktiskt är så otroligt närsynta att
de inte ens kunde förutse att en jordbävning kan orsaka en flodvåg som
skulle påverka en kärnteknisk anläggning byggd på stranden. Betänk att
Japan är en del av den mest seismiskt aktiva regionen på planeten, vilket
innebär att man måste vara en komplett idiot för att inte inse att offshore
jordbävningar kommer att hända där.
Men alla de "kärnfysiker" som står bakom detta projekt, har nästan säkert
ekonomiskt nytta av dess konstruktion och underhåll. Miljarder dollar
spenderades att bygga den, och miljarder mer i ett försök att rädda det. Inte
nöjda med att enbart befolkningen i Japan sätts i allvarlig fara, så har
”kärnvetenskapsmän" också utformat och stött byggandet av kärnkraftverk
över hela världen.
Idag finns 440 kärnkraftverk som är verksamma i 30 länder. Varenda ett av
dessa är direkt utsatta för en ev soleruption (utbrott på solen som orsakar en
mycket kraftig elektromagnetisk strålning) som skulle kunna slå ut elnätet
och isolera dessa kraftverk från elnätet. Varför är det ett problem? Eftersom
de flesta kärnkraftverk är beroende av elnätet för att driva egna pumpar för
kylvätskecirkulation, utan vilka de drabbas av härdsmältor i
bränslestavarna (Tjernobyl-klass händelser).
Kraftverken har backupgeneratorer, men alla sådana generatorer är byggda
med super-känsliga elektronikkomponenter som alla kan gå sönder
antingen av en soleruption eller en från hög höjd utlöst EMP-attack (EMP =
ElektroMagnetisk Puls) från en skurkstatnation som avfyrar en atombomb
uppe i Jordatmosfären. Jag är inte medveten om några kärntekniska
anläggningar som har EMP-skyddade säkerhetsgeneratorer för att driva
pumparna. Kanske de finns, men jag tvivlar på det. Resultatet av allt detta
kan bli en kaskad av nukleära härdsmältor som skulle kunna utlösa en
strålningsapokalyps som kan döda nästan allt liv på jorden.
Detta nätverk av civilisation-förstörande kärntekniska anläggningar har fått
stöd av "evidensbaserad vetenskap" förstås. De struntar i att inga bevis finns
för den långsiktiga säkerheten ...inte ens några bevis för att de tål EMPangrepp eller storskaliga sol- och väderleksförhållanden. Som med GMO,
vaccin och allt annat otäckt i denna serie, forskarna gissar vilt (och hoppas)
att inget hemskt ska hända.

De verkliga bevisen säger att Moder Natur
kommer att hämnas!

De har byggt den globala kärnkraftsindustrins infrastruktur på den falska tron
att naturen är förutsägbar och lugn. I verkligheten är naturen radikalt
oförutsägbar och ibland ganska destruktiv, som vi alla har sett med
jordbävningar, orkaner, meteorer och mycket mer. Så namnet
"evidensbaserad vetenskap" har placerat oss i en nukleär dödsfälla som kan
oväntat utlösas genom en rymdväderhändelse (soleruption, meteor som slår
ned i planeten, etc).
Det faktum att kärnkraftverk inte har utformats för att automatiskt
och passivt dra ur bränslestavarna och kyla dem med något annat än
gravitation och termodynamik är verkligen häpnadsväckande. Av alla idiotiska
saker "forskare" har gjort i vår värld - genetiskt modifierade organismer,
vaccin, kemoterapi, och så vidare - att bygga "ready-to-blow" kärnkraftverk
är den mest galna. Tjernobyl och Fukushima har lärt oss inte bara att saker
och ting kan och kommer att gå fel (Murphys lag), men när de gör
det, kommer regeringarna att ljuga om vad som händer, även om det
innebär att utsätta fler oskyldiga civila för dödliga doser av strålning. Locketpå är det viktiga, man ska inte skrämma folket.
Men förvånansvärt nog arbetar kärnkraftsindustrin som om Murphys lag inte
finns! Murphy var vanföreställningar, hävdar de, eftersom ingenting någonsin
går fel. Det är därför kärnkraftverk bara behöver ha backup-batterier för ett
par timmars drift av pumpar mm och diesel för bara några dagars drifttid till
generatorer. Så är det! Utöver denna otroligt kortsiktiga beredskapsplan, om
det händer en total härdsmälta följt av ett kärnvapenkrig, vad händer
då? Hur klarar det en "vetenskaplig" tolkning?

Bland allt tal om att "rädda barnen", ingen
vill rädda dem från en kärnteknisk olycka
Det är förbryllande att dagens politiska klimat är så fokuserat på tal om
vapenkontroll för att försöka förhindra några tiotal dödsfall bland barn, men
det finns absolut inget tal om hur kärnkraftsindustrin har lagt alla våra barn
i risk för död genom att arbeta med extrem arrogans under "vetenskapens"
etikett. Om du är rädd för "gevär" och vad det kan göra med ett barn, måste
du titta närmare på kärnkraft och vad det gör med alla. Gevär kan endast
användas för att döda ett litet antal personer i ett relativt litet utrymme under
en mycket begränsad tid (några minuter). Kärnkraftverk kan döda ett mycket
stort antal människor i alla riktningar, med dödliga effekter som varar
i tusentals år.
Men de politiska Deadbeats i Washington har inget intresse av att diskutera
hotet om ett kärnvapenkrig och varför vi bör spara alla barn från en sådan
händelse. I slutändan tror jag att kärnkraften är ett större hot mot
mänskligheten än GMO, vacciner, fluor, läkemedel och alla andra ämnen som
nämns i denna tio-delade artikelserie. Allt som krävs är en oväntad
solhändelse och mänskligheten avslutas. Sådana solhändelser, förresten,
uppträda med häpnadsväckande regelbundenhet (varje århundrade eller så),
vilket innebär att allt du läser om här kommer att testas tidigare än du
kanske tror.

Inte undra på att även NASA varnar världen för att en massiv ytstorm kunde
släppa loss en enorm förödelse över vår planet som bl a förstör
elnätet. Som The Telegraph rapporterar: I en ny varning, sade NASA att
superstormen skulle kunna bilda "en blixt" som kan orsaka katastrofala följder
för världens hälsa, räddningstjänst och nationell säkerhet, om inte
försiktighetsåtgärder vidtas. Forskarna tror att det kan skada allt från
räddningstjänstens system, sjukhusutrustning, banksystem och
flygtrafikledningens styranordningar, och även "vardagliga" saker som
hemdatorer, mobiler, iPads och satellit-GPS. På grund av människans starka
beroende av elektroniska apparater, som är känsliga för magnetisk energi,
kunde stormen lämna en skaderäkning på flera miljarder pund och "potentiellt
förödande" problem för regeringarna.
Översättning gjord av Kalle Hellberg, 2013-04-03.
Originalen till ovanstående avsnitt finner du här:
#1) GMOs http://www.naturalnews.com/039778_evidencebased_science_murdered_GMO.html
#2) Vaccines
http://www.naturalnews.com/039777_vaccines_convulsions_death.html
#3) Fluoride
http://www.naturalnews.com/039776_fluoride_hydrofluosilicic_acid_insecticid
e.html
#4) Pharmaceuticals
http://www.naturalnews.com/039775_pharmaceuticals_side_effects_modern_
medicine.html
#5) Food additives
http://www.naturalnews.com/039774_food_additives_chemicals_artificial_sw
eeteners.html
#6) Pesticides
http://www.naturalnews.com/039773_pesticides_Parkinsons_neurological_dis
orders.html
#7) Chemotherapy
http://www.naturalnews.com/039772_chemotherapy_treatment_cancer_clinic
s.html
#8) Plastics
http://www.naturalnews.com/039770_plastics_BPA_hormone_disruptors.html
#9) Cosmetics
http://www.naturalnews.com/039769_cosmetics_skin_care_toxic_chemicals.h
tml
#10) Radiation
http://www.naturalnews.com/039768_nuclear_power_meltdown_radiation.ht
ml

Och här följer ett tillägg till ovanstående, som är författat av översättaren.

# 11 Trådlös teknik
Massiv utbyggnad av trådlös teknik i många olika former har skett de
senaste 20 åren, detta utan att någon som helst konsekvensutredning
om dess hälsopåverkan har skett. Myndigheterna har låtit
telekomindustrin och operatörer helt bestämma utvecklingen och med
de enorma penningflöden denna teknik medför så finns nästan inga
hämmande lagar och regler för utbyggnaden, pengar går före hälsan.
Resultatet ser vi i en allt mer drabbad befolkning, med allt mer
ökande hälsoproblem, ofta med nya symtom som läkarna är helt
oförstående till.
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. En s k ”smart mobil” sänder
dessutom mycket ofta för att uppdatera s k ”appar”, utan att du märker detta
på mobilen. Så för att inte bestråla dig själv och din omgivning ska du stänga
av din mobiltelefon helt när den inte används.
Fråga: 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.
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 (WLan, WiFi, WiMax), och elektroniska
apparater som mobiltelefoner och datorer, och även lågenergilampor,
elektriska maskiner och utrustningar, kraftledningar 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”.
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 ett 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 strålskydds-myndigheten ställt 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 alla!
• Använd aldrig en mobiltelefon för att spela spel!
• Hörlurar (standard handsfree) kan också vara farligt - kabeln leder strålning
till huvudet! Använd inte Bluetooth på örat!
• Trådlösa nätverk (WLan, 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.

Följande har jag erfarit under de 18 år jag hittills engagerat mig i hälsorisker
med trådlös teknik:
* Det är inte i första hand cancertumörer som är det mest alarmerande när
det gäller strålning från trådlösa tekniker, det handlar i första hand om
biologisk påverkan, som kan mynna ut i allehanda symtom på sjukdom av
många olika slag.
* Det är inte i första hand strålningens styrka som är det som ger biologisk
påverkan, det är i stället innehållet i bärvågen, den s k modulationen (tal,
musik, data, bilder…) som detekteras i vissa celler i våra kroppar (bärvågens
innehåll av låga frekvenskomponenter som görs ”synliga”) och hamnar i vårt
nervsystem där de låga frekvenserna ”krockar” med det interna kemiskelektriska systemet, det system som är grunden till allt liv. Strålningens
styrka måste dock vara tillräcklig för att tränga in så djupt att detektering av
modulationen kan ske, enligt min erfarenhet torde det handla om någon eller
några mikrowatt per kvadratmeter i strålningstäthet i mikrovågsområdet.
En helt ren sinusformad bärvåg från en sändare i mikrovågsområdet kan dock
inte skada kroppen om inte strålningens styrka är så stark att vi blir brända
av den, alltså gäller myndigheternas referensvärden för skaderisk endast vid
en helt ren bärvåg, men så ser inte verkligheten ut.
För mer utförlig information om allvarliga hälsorisker med trådlös teknik, se
www.maxicom.se/Stralningsrisker.php
Kalle Hellberg
Vd Maxicom AB

