Från: RoseMarie
Skickat: den 12 augusti 2013 16:34
Till: kalle@maxicom.se
Ämne: Skydd mot elektromagnetisk strålning
Hej Kalle!
Blev tipsad på Alternativjournalen att kontakta dig ang mobilstrålningsskydd. Kände
igen din hemsida, det var här jag köpte headset till min iPhone :)
Nu har jag utökat mina mobilstrålningsskydd, känslig som jag är, med produkter som
kan vara av stort intresse för dig, antingen att ta del av och kanske skriva om el att bli
distributör. Pyttesmå, smidiga grejer som faktiskt funkar med teknik som är rätt "far
out".
Jag har en kund som håller på att lansera två, för Sverige, nya produkter. Mycket
intressant för flitiga mobil- och datoranvändare, i trådlösa nätverk men framför allt för
yngre generationer som nu utsätts för strålning dygnet runt.
Jag bifogar den pressrelease som snart ska släppas. Studier och mer ingående
information kan hittas på den välfyllda hemsidan, www.scandinavianaires.se .
Kontakta mig om du saknar svar på ngt, jag hjälper företaget att kontakta
medier/personer jag vet arbetar för samma sak :)
Vore tacksam för en kort svarsrad bara hur du ställer dig. Tack på förhand!
…………………………………………………………………………………………….
12 aug 2013 kl. 20:02 skrev Kalle Hellberg <kalle@maxicom.se>:
Hej RoseMarie! Du vill ha min synpunkt på denna klisterbricka, det ska du få.
Suck! Jag har ca 15 st sådana prylar jag fått mig tillskickade under ca 10 år varav
alla sägs vara den enda som neutraliserar strålningen och gör den nästan harmlös.
Säljare av dessa hokus-pokus-prylar kan ibland visa fina diagram som ”bevis” för den
goda funktionen och alla påstås ha testats av kända högskolor, av professorer si och
så, eller av det kända laboratoriet i Långtbortistan. I inget fall har jag funnit dessa
”experter” som går i god för funktionen, allt sådant är bara bluff för att lura folk på
pengar.
Om en sådan produkt skulle förändra strålningen på något vis så skulle inte mobilen
fungera, det borttagande av ”skrynklig strålning” och tillrättaläggande av densamma
så det blir ”snygg och ren strålning” är bara en fantasiprodukt i tillverkarens hjärna.
En mobilsändare sänder i alla riktningar, den platta som beskrivs här som en
”fraktalkonstruktion” kan omöjligt dra till sig all strålning och göra om den innan den
åter sänds ut i luften till omgivningen, då skulle den sättas mellan slutsteget och den
ordinarie antennen på mobilens kretskort, alltså fungera som ett slags filter i serie
med antennutgången från sändarslutsteget, det gör den inte.
Jag rekommenderar inte att du ska satsa på detta, det fungerar inte (det kan inte
fungera, det finns naturlagar som hindrar den funktion man anger, men jag vet att
ganska många köper och t o m tror att dessa prylar fungerar….ett tag). Risken om du
säljer dessa med det löfte om funktionen de anger kan bli att du hamnar i domstol,
för att du lurat elöverkänsliga att bli ännu mer skadade.
Tänk på att om det skulle framkomma något som faktiskt fungerade som de påstår
(trots att det är omöjligt) så skulle mobiltillverkarna genast bygga in dessa i
mobilerna, vilken lycka för tillverkarna om deras produkter vore ofarliga för
användaren, men tyvärr så fungerar det inte!

Så här står det på hemsidan:
”Aires Shield transformerar EMS till en mer normaliserad (samarbetande) form. Den
transformerar inte bara det elektromagnetiska fältet runt apparaten, fältet matchar
också bättre den mänskliga kroppen och därför behöver kroppen heller inte använda
resurser på att reparera effekten av EMS. Detta har vetenskapligen bevistats vid
flertalet studier gjorda av vetenskapliga, medicinska och fysiska forskningsinstitut.”
OK, då vill jag veta vilka vetenskapliga, medicinska och fysiska forskningsinstitut man
menar, alltså namn på instituten, forskarna och vilka studier de gjort på denna
produkt (kopior eller länkar till studierna, tack.) Sedan kan jag undra, ”fysiska
forskningsinstitut”, finns det forskningsinstitut som inte finns, alltså icke fysiska?
Det finns bara ett sätt att hindra riskerna med den trådlösa tekniken, det är att
drastiskt minska strålningen från alla trådlösa produkter, som träffar allt levande (ett
annat sätt att åstadkomma detta är att alltid gå klädd i Burka, gjord med tyget
Swisshield)!
M v h Kalle Hellberg
Maxicom AB
………………………………………………………………………………………………..
Från: RoseMarie
Skickat: den 12 augusti 2013 20:37
Till: kalle@maxicom.se
Ämne: Re: Skydd mot elektromagnetisk strålning
Tack så hemskt mkt för ditt omfattande svar!
Du har många viktiga synpunkter och frågor som jag kommer att vb:a till
distributören. Känner dom väl och vet att det bara ligger de absolut bästa avsikter
bakom, men det är inte dom som tillverkar. Vet att det finns en mängd studier just på
dessa chipen, även fr Chalmers i Göteborg, men det behöver framgå tydligare och
bättre och med namn som du säger. Tycker mig märka stor skillnad innanför öronen
där det känns mest för mig, som att hjärnan håller på att mikras. Fast håller med dig,
mobiltekniken i sin helhet behöver bytas ut till ngt bättre och mindre skadligt :) Kan
bara hoppas att gadgets som dessa och, bra headset och högtalarfunktion duger tills
dess!
Ha det gott så länge!
Mvh, RoseMarie

Hej! Jag måste ha uttryckt mig otydligt. Verkligheten är att det inte finns några
forskningsrapporter som påvisar att denna bricka har den funktion som påstås, det är
en bluff och du kommer inte att få fram några sådana rapporter. Mitt råd är att du helt
lägger ner detta projekt, för att inte förlora en massa pengar på skräp. Strålningen
från en mobiltelefon är nödvändig, den är ju själva bäraren av informationen.
Det har under årens lopp blommat upp ett flertal liknande produkter som alla påstods
vara utforskade och verksamma (jag känner igen flera av deras påståenden, det är
samma som andra har använt tidigare), efter en kortare tid är de borta från
marknaden och distributören försvunnen.
Den som försöker prångla ut dylika hokus-pokus-prylar är endera skrupelfria
bluffmakare som försöker tjäna pengar på andras olycka, eller också totalt teknikoch fysikokunniga. Med tanke på deras reklamtext så är det sistnämnda ett faktum,
men jag håller inte för otroligt att även det första är gällande!

Följande budskap finns med hos alla som säljer denna platta, här från
http://www.isilia.se/aires-shield---skyddar-mot-mobilstralning-c-362-1.aspx
”Ett stort antal undersökningar utförda av flera vetenskapliga organisationer har visat
att den negativa effekten av skadlige elektromagnetiska fält på människokroppen
minskar avsevärt. Tester har visat att användning av AIRES® tillsammans med
mobiltelefoner bidrar till att bevara optimal balans mellan spänning och avslappning i
centrala nervsystemet, förebygger utmattning och optimerar hjärnans struktur.
Givetvis inga hänvisningar till vilka ”antal undersökningar” eller ”vetenskapliga
organisationer”, vilket alla som läser detta måste kräva.”
Eller denna ”Aires® Shield reducerar svängningar av elektromagnetiska fält av alla
typer, till ofarliga komponenter.” Vilket larv, kan bara lura den enfaldige!
http://www.universellbalans.se/?page_id=713

Här följer några länkar till andra liknande bluffprylar
http://bios.adante.se/
http://www.bodywellchip.com/
Här är en ”testrapport” som tillverkaren vill att vi ska ta som intäkt för att deras chip
fungerar. Det löjliga är att om man studerar vad dessa sidor innehåller så vet jag att
de hade fått samma resultat utan chipet också, de anger i sammanfattningen att
”denna iPhone håller sig under de värden som myndigheterna har satt upp som
gräns för strålningen”, det gör den ju även utan detta chip. Så lurar man allmänheten.
http://www.bodywellchip.com/assets/Bodywell-Chip-192-on-iPhone-5-TestReport_63.5.pdf
Här ett meddelande från 1999 om en ny produkt som ska skydda oss mot strålning,
det blev bara denna lilla blänkare, inget kom sedan
http://www.mobil.se/nyheter/nytt-stralningsskydd-1.284232.html
Likaså denna artikel från 2001, inget mer hände
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2567370.ece
Här ett annat löjligt påstående om en hokus-pokus-bricka!
”Absorberar och flyttar skadlig elektromagnetisk strålning genom att använda
speciella material och förhindrar strålning från telefon med upp till 96,43 %.”
http://www.biotekdetox.com/wordpress/?wpsc_product_category=emrstralningsskydd
”RADISAFE är certifierad av den världskända elektronik mått och enheter
testlaboratorium CIEMS – ”California Institute of Electronics and Materials Science”,
Kalifornien, USA. Den är certifierad att ha elektromagnetisk
avskärmningseffektivitet på 99,95% vid test vid frekvensen 9,375 GHz.”
http://www.radisafe.se/
Eller denna http://www.meditecheurope.co.uk/polarizer-personal.php
Eller denna http://www.somatex.se/
Eller denna http://www.rensweden.se/
O s v, det finns massor av dessa lurendrejeri-prylar, alla har det gemensamt att de
inte fungerar så som reklamen påstår.
M v h Kalle H. (Här slutade mailväxlingen)

