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Med respekt för alla forskare: Denna forskningsrapport är skriven
för att alla studenter och icke-forskare ska förstå.
Abstrakt
Som framgår av universitetens forskare, vetenskapsmän, regeringen och
internationella vetenskapliga rådgivare, så löper minst 57,7% av skolflickor
som utsätts för låg-nivå mikrovågsstrålning (Wi-Fi) risk att drabbas av
fosterdöd, fosterskador eller genetiskt skadade barn, när de föder. Varje
genetisk skada kan sedan följa med till efterföljande generationer.

Kommentar av översättaren, angående denna skrifts innehåll:
Givetvis gäller samma risker för svenska barn, liksom för alla barn i världen som utsätts för
elektromagnetisk strålning från trådlösa tekniker, i våra skolor, daghem, sjukhus… så väl som i
hemmen. Och strålningen är definitivt inte harmlös för vuxna friska människor heller, eller för allt
annat levande (djur, fåglar, växter…)!
Trådlösa nätverk (WiFi, WiMax, WLan), trådlösa telefoner (DECT) och mobiler för barn under 16 år
måste totalförbjudas omedelbart! Förbudet måste även gälla havande kvinnor och sjuka äldre!
Vi kan inte och får inte lita till våra myndigheters (SSM, SoS…) och aningslösa politikers bedyrande
om ofarlighet, det är en helt annan agenda som gäller för dessa. Att våra ”gammelmedia” lydigt för ut
lögner om denna ”ofarlighet” och även mörkar alla de larmrapporter som fortlöpande framställs, för att
inte ”störa branschen”, är beklagligt, men något som vi alla måste förstå är den verklighet vi lever i.
Därför krävs att vi alla själva söker information och att vi alla ställer krav om att denna dödsteknik
måste skrotas, omedelbart! Det gäller livet!
Kalle Hellberg, vd Maxicom AB

Wi-fi är en ny Neurosedynskandal, men vem bryr sig?
Professor John R Goldsmith, Internationellt / rådgivare konsult för RF-kommunikation, epidemiologi
och kommunikation, forskningsrådgivare till Världshälsoorganisationen, militär och
universitetsrådgivare, skrev om hur den låga exponeringen för mikrovågsstrålning (under termisk nivå)
påverkar kvinnor:
" Av de mikro-exponerade kvinnorna hade 47,7% missfall före 7:e graviditetsveckan .... "(1)
Nivån av bestrålning som påverkar kvinnor angavs från fem mikrowatt per kvadratcentimeter (= 50
mW/m2). Denna strålningsnivå kan tyckas ofarlig av en icke-forskare, men när jag säger att det är lägre
än vad de flesta skolflickor får i ett klassrum med wi-fi sändare, från en ålder av cirka fem år och
uppåt, blir denna nivå mer meningsfull .
En distinktion här måste göras, och en mycket viktig sådan: skolflickor är inte kvinnor . Skolflickor är
barn och barn skiljer sig från vuxna både neurologiskt och fysiologiskt. Ett barns hjärnvävnad /
benmärg har annan elektrisk ledningsförmåga och egenskaper än vad vuxna har, på grund av högre
vattenhalt (2) (detta gör Specific Absorption Rate, s k SAR-värde, föråldrad). Barns absorption av
mikrovågsstrålning kan vara tio gånger högre än vuxnas. Permanent lågaktiv mikrovågsexponering
kan framkalla kronisk nitrosative och oxidativ "stress" och därifrån skada cellernas
mitokondrier. Denna "stress" kan orsaka irreversibel mitokondriell DNA-skada (mitokondriellt DNA
är tio gånger mer mottagliga för oxidativ och nitrosative "stress" än DNA i cellkärnan). Mitokondrier
är irreparabla på grund av dess låga histoproteinhalt, därför kan eventuella skador (genetiskt eller på
annat sätt) överföras till alla efterföljande generationer genom moderslinjen (3).
Därför utsätter vi varje kvinnlig generation för skada. Huruvida dessa två tiofaldiga ökningar "slås
ihop" till att bli 57,7% eller mer, därifrån lika 67,7% av dem som drabbas, är en omtvistad
fråga. Hursomhelst, vi står inför motsvarande en pandemi. När jag var inbjuden att hålla en föreläsning
vid Brighton University nyligen, kommenterade en veterinär att han upplevde 60% födelseskador hos
exponerade lantbruksdjur. Alla däggdjursarter kommer naturligtvis drabbas av samma konsekvenser
till följd av lågnivå mikrovågsstrålning. Det är mycket liten skillnad "biologiskt" mellan våra
embryonala celler.
Jag uppmanar läsaren att ta del av mitt schema ovan (sid. 2) och / eller läsa min enkla förklaring nedan
om mikrovågsbestrålning av äggstocksfolliklar (folliklar = äggblåsor i äggstockarna, som var och en
innehåller en äggcell. övers. anm.) hos skolflickor.

Enkel förklaring
Föreställ dig att du är en fem år gammal flicka i skolan och sitter med en WiFi bärbar dator (eller iPad)
nära magen. Teoretiskt kan dina äggstockar bli bestrålade tills du lämnar skolan i åldern 16-18 år. När
du blir gravid, kommer var och en av dina folliklar att ha varit ”mikrade”. Därför kan du kanske inte
leverera ett friskt barn.
Skulle du bli gravid som student, så producerar ditt embryo (de första 100 dagarna om det är kvinnliga
embryon) cirka 400.000 folliklar (i sina äggstockar) för framtida barnafödande.
Problemet är att i dessa utvecklingsstadier av follikelcellerna har de inte det cellulära skydd som
mogna vuxna celler har. Följaktligen kan ditt "barnbarn" ha fått varenda follikelcell bestrålad och
skadad innan dess utformning var klar. Därför, när ditt barn blir vuxen (med dess bestrålade folliklar)
finns det en större sannolikhet för sitt barn (din dotter-dotter) kommer att lida av krämpor som tidigare
nämnts, under befruktningen / embryon och fosterutvecklingsfasen.

Bakom tron
Den chockerande sanningen är, att allt detta var känt och dokumenterat långt innan wi-fi någonsin
sattes framför barnen, men de farliga biologiska effekterna doldes (precis som i dag) för allmänheten, i
syfte att skydda industriers vinst.
Professor Goldsmith skriver:
" ..... effekter vid exponering för RF-strålning i vissa populationer: fortplantningseffekter .....
ökad spontan abort ..... ökad incidens i barndomen och andra cancerformer ..... "(1)
Detta bekräftas med mer än 2000 referenser av Naval Medical Research Institute i deras dokument:
"Bibliografi i rapporterade biologiska fenomen (effects) och kliniska manifestationer som tillskrivs
mikro- och andra radiovågor...... förändrad menstrual aktivitet / förändrad fetal utveckling ..... ' (4)
Världshälsoorganisationens "International Symposium" Forskningsavtal nr 05-609-04 "Biologiska
effekter och hälsorisker med mikrovågsstrålning" betonar i sina 350 sidor: Biologiska effekter, ohälsa
och överdödlighet av artificiell bestrålning av mikrovågor. Avsnitt 28 behandlar problem som rör
fortplantningsförmågan.
Detta dokument har klassats som "Top Secret" och dess innehåll undanhålls av WHO och ICNIRP
(International Commission on Non-joniserande strålning). (5)
Eldon Byrd, en vetenskapsman hos Naval Surface Weapon Centre i den amerikanska flottan, i en av
sina föreläsningar 1986 om effekterna av lågaktiva mikrovågor, refereras bl a följande:
" ..... vi kan förändra beteendet hos celler, vävnad ..... orsaka upp till sex gånger högre
fosterdödlighet och fosterskador .... ". (6)
Slutligen har Mobile Telecommunications Industry en mycket grundlig och uttömmande vetenskaplig
studie om sin egen produkt. Denna industris slutsats var:
Sec. 7 " ..... av det kan man dra slutsatsen att elektromagnetiska fält med frekvenser inom det
mobila telekommunikationsområdet verkligen spelar en roll i utvecklingen av cancer. "
" ..... Direkt skada på DNA: t samt influenser på DNA-syntes och DNAreparationsmekanismer ..... "(7)
(Obs: jag har understrukit de relevanta orden här.)
Obs: DNA-syntes är viktigt för friskt embryo / foster / barns tillväxt.
Med dessa få av de cirka 8000 vetenskapliga artiklar som visar detta fenomen, i syfte att skydda denna
”industrivinst”, skickade USA Defence Intelligence Agency en "handling" till "utvecklade nationer"
som beskriver problemet och föreslår "hur de ska vilseleda allmänheten".
Den löd:
" ..... om de mer utvecklade länderna i väst är strikta i tillämpningen av stränga hygieniska
krav, kan det finnas negativa effekter i industriproduktionen ..... exponerade för
mikrovågsstrålning under termiska nivåer upplever mer .... . "(8)
NB: Industriproduktionen är naturligtvis ... vinst. En mycket intetsägande exponeringsstandard gör det
också mycket svårt att ta branschen till domstol.

Denna handling (samt två andra dokument i ref 8) fortsätter sedan att räkna upp många fysiologiska
och neurologiska faror från lågnivåstrålning under termisk nivå: mikrovågsstrålning kan orsaka
blodsjukdomar, hjärtproblem, psykiatriska symptom och "menstruationsrubbningar".
* Wi-Fi ligger naturligtvis under termisk nivå med sin mikrovågsstrålning. *
För att blidka den amerikanska regeringen, så har vissa regeringar antagit ICNIRP:s riktlinjer (t ex
Sverige, övers. anm.), där den enda säkerhetsgränsen är bara sex minuters uppvärmning. Vilket
betyder: Om du inte känner att det är för varmt efter sex minuter, då kan Wi-Fi anses vara säker.
Ingen hänsyn alls har tagits till den publicerade "nedanför termisk nivå" cellulära interaktion som
anges av flera länder inklusive USA, som var (och är) känd för att orsaka cancer, svåra
neuropatologiska symptom, fosterskador och bokstavligen hundratals relaterade sjukdomar till
cellulära störningar.
Länder som tar efter ICNIRP fortsätter att hävda att deras sex minuters värmande effekt är allt som
krävs när det gäller gränsvärden för mikrovågsstrålning. (Biologisk påverkan finns inte med, övers.
anm.)
Läsaren kanske undrar om jag är "så arg som jag verkar" och tänker att "ingen regering någonsin skulle
skada sina medborgare för pengarna, särskilt inte gravida kvinnor". Jag uppmanar då läsaren att
undersöka regeringens beslut bakom: rökning, asbest, BSE (galna ko-sjukan), bly i bensin, experiment
på 20.000 brittiska militärpersonal som tjänstgör på 1960-talet, talidomide, hormoslyr och naturligtvis
Agent Orange som sprutades över livsmedelsgrödor i Vietnam. Till denna dag, många globala
fosterskador härrör från dessa statliga / regeringens vetenskapliga / militära beslut: med industriella
rådgivare.
Om ytterligare bevis krävs, uppmanar jag läsaren att läsa dokument som släpptes enligt Freedom of
Information Act, nämligen: Pandora, MK Ultra, MK Chaos, Cointelpro, MK Delta, MK Naomi, MK
Search, Bluebird, Artichoke, Chatter, Sleeping Beauty and Grill Flame.
Här utfördes hemliga experiment av militären / regeringsforskare med intet ont anande civila,
nämligen studenter, militärer, psykiatriska patienter, fattiga, barn över 4 år, gravida kvinnor, muslimer,
katoliker, fångar, handikappade, döva, blinda, homosexuella, ensamstående kvinnor, åldringar,
skolbarn, "marginella grupper” och oliktänkande, och tjänade till att öka kunskapen och förståelsen för
vad som är allmänt känd som ... Stealth Warfare.
Framsteg från studier av sjukdomar orsakade av lågnivå mikrovågsbestrålning fortsätter än i dag. En
pågående aktuell studie om cancer och neurologiska skador fortsätter till 2018 och involverar även
kvinnor som kan vara gravida. (9)
Lägesrapporter kan också återkopplas till statliga forskare:
" ..... eleverna förstår vilken typ av RF ... bioeffektforskning, inbegripet människor / djur
studier ..... studerande blir förtrogna med det aktuella kunskapsläget om potentiella
hälsoeffekter av RF, såsom cancer, minnesförlust , och fosterskador. "(10)
NB: RF har blivit ett samlingsnamn (Radio Frequency) för att undvika att använda termen
"mikrovågor" (eller ”strålning”, övers. anm.). Det innebär mindre alarmerande när ordet "radio"
används, för att hänvisa till "långvågig radio", som anses icke hotfullt.

Avsiktlig okunnighet
Regeringsmässig oförsonlighet verkar tvinga fram ett moratorium om riskerna med exponering för
framtida generationer. Både kommunikationsindustrin och statliga studier har visat att proteinsyntesen
(de kemiska strukturer som "bygger" de cirka 4050 foster och 4500 vuxna utsedda biologiska /
neurologiska strukturerna) kan påverkas av lågnivå mikrovågsstrålning. Detta moratorium tycks sprida

sig till organisationer som antingen är beroende av statlig finansiering, eller av någon anledning,
passivitet. Men inte alla forskningsavdelningar undertrycker sanningen.
En lysande artikel publicerad av Dundee University bekräftar att lågnivå mikrovågbestrålning,
oförmögen att orsaka någon värme (termisk) effekt, kan påverka cellulära signaleringsprocesser. (11)

De största riskerna för barn
De biologiska processer som "påverkas" av lågaktiv mikrovågbestrålning kan inte bara skada fostrets
tillväxt, samma biologiska processer gäller för:
Blodhjärnbarriären som kräver 18 månader för att bildas för att skydda hjärnan från gifter. Det
är känt att så sker.
Myelinskidan kräver 22 år för att bygga upp sina 122 skikt. Den är ansvarig för allt tänkande,
organ- och muskelprocesser.
Hjärnan kräver 20 år att utvecklas (jag kan försäkra er, mobiltelefoner hjälper inte till i dess
utveckling).
Immunsystemet kräver 18 år för att utvecklas till fullo. Benmärg och bentäthet, som är
immunförsvarets ”vita blodkroppar”, är kända för att påverkas av lågaktiva mikrovågor.
Ben kräver 28 år för att utvecklas och som nämnts gör fukthalten hos barn både deras "mjuka
ben" och märg särskilt attraktiva för mikrovågsstrålning. Benmärgen producerar blodceller.
Det är tydligt att våra beslutsfattare saknar insikt om denna barnsjukdom, en pandemi som ingen visste
om tidigare under våra 40.000 generationer av civilisation, vilket kan innebära att mer än hälften av
världens mödrar / barn nu är utsatta.

Den mycket dystra sanningen
Jag är väldigt hedrad av att haft kontakt med cirka 40 kungligheter, regeringar, regeringschefer,
regeringstjänstemän och ledare för folkgrupper genom åren.
Min text till en kung om antalet sjuka barn placerades på Internet. (12)
Jag refererade till över 200 cancer / leukemikluster i skolor (fram till tidpunkten för denna
datainsamling) från mikrovågssändare med låga strålningsnivåer i skolorna. Det fanns många olika
typer av cancer, leukemi, missfall och bröstcancer hos personalen. Dessa fortsätter mestadels bara att
registreras lokalt, fram till denna dag.
När detta diskuterades i det engelska parlamentet (som ett av berörda EU-länder), ogillade en minister
det och ljög för underhuset. Min begäran att få bevisa denna lögn nekades.
Möjligen den mest respekterade av barns välgörenhetsorganisationer i världen: UNICEF, anslöt sig till
världens ledande auktoritet om effekterna av skador från lågaktiv mikrovågbestrålning.
Den ryska nationella kommittén för icke-joniserande strålning har i sitt forskningsdokument
"hälsoeffekt på barn och ungdomar" hittat;
85% ökning av sjukdomar i centrala nervsystemet
36% ökning av epilepsi
11% ökning av mental retardation

82% ökning av blodimmuna sjukdomar och risk för fostret . (13)
NB. Läsaren kanske tror att mobilstrålning skiljer sig från Wi-Fi eftersom den kan ha högre
effekt. Faktum är att Wi-Fi kan vara mer skadligt på grund av dess lägre effekt! Låg effekt kan lättare
komma in i kroppen och orsaka skador. Alla elektromagnetiska vågor är bioackumulerande. Om de
är under kroppens tröskel för att orsaka aktivering av de nödvändiga proteiner som krävs för att
försvara och reparera vävnader, ackumuleras skadan mycket långsamt och är omöjlig att upptäcka som
en cancer. Tänk på att om du även solar dig en molnig dag, kan du ändå bränna din hud.

The Good Guys
Jag har en lista med nio länder (varav några jag arbetar med) som är aktiva, antingen mot Wi-Fi i
skolor eller i det rättsliga argument-steget i denna process. Jag avstår från att offentligt namnge dessa
länder eftersom min angivelse kan störa deras rättsliga förhandlingar.
Den parlamentariska församlingen (Assemblee Parlimentaire) Europarådets dokument 12608,
publicerad den 6.5.2011 i avsnitt 8.3.2. påstås:
" .....att förbjuda alla mobiltelefoner, DECT trådlösa telefoner och Wi-Fi eller WLAN-system
från klassrum och skolor ..... "
Av juridiska skäl tvingades de att ändra detta till ett "trådbundet system är att föredra". Emellertid är
innebörden tydlig.
I ett översatt dokument skrev professor Yuri Grigorjev hos den ryska kommittén för icke joniserande
strålning den 19.6.2012
" ..... rekommenderar användning av trådbundna nät och inte nätverk som använder trådlösa
bredbandsystem, inklusive Wi-Fi, i skolor och läroanstalter. "
En handling daterad 2013/03/25 (uppdaterad från 2013/03/19) av exekutivkommittén för American
Academy of Environmental Medicine som skrev ett brev till Los Angeles Unified School District med
följande rekommendation:
" ..... inte lägga till folkhälsobördan genom att installera anslutningar med trådlöst Internet i
Los Angeles skolor. "
Strax innan detta skrev i december 2012 American Academy of Pediatrics (representerande 60.000
barnläkare) till kongressen med begäran om mer skydd från lågnivå mikrovågbestrålning för barn och
gravida kvinnor, i fråga om Wi-Fi i skolorna, skriver de:
" ..... det är en oerhörd exponering med okänt resultat på hälsa och reproduktiva potentialen
för en hel generation. " (14)
År 2002 undertecknade 36.000 läkare och forskare etc. "Freiburg Appeal". Tio år framåt, har det blivit
en nystart. Det varnar specifikt mot användning av Wi-Fi och bestrålning av barn, ungdomar och
gravida kvinnor. "Freiburg" är en internationell Doctors 'Appeal.
Läsaren bör inse att kollektivt finns det cirka 100.000 av världens mest kunniga yrkesmän som ger
samma varning.
Inom parentes kanske läsaren undrar varför jag inte har nämnt skolpojkar och huruvida de kan
påverkas på ett liknande sätt som flickor: Svaret är "ja".
DNA spermiefragmentering från Wi-Fi nivåer av strålning har publicerats (15). Det skulle krävas
många fler sidor att kommentera detta fenomen och det finns redan en uppsjö av uppgifter både
tillgängliga och publicerade.

Pulserande / Moduleringar
Under det ”kalla krigets” konflikt, medan jag sammanställde effekter från mikrovågspulser /
modulationers påverkan på hjärnverksamheten, resonans (både cyclotronic och dygnsrytm), rättelse
(vid gränserna i kroppen) som alstras av elektriskt inducerad fasövergång, kom det till min kännedom
att en förteckning behövde offentliggöras för alla mikrovågs-kommunikationssystem (16).
I detta öppna brev, listar jag 1 till 40 Hz (pulser / modulationer per sekund) och deras motsvarande
neurologiska / fysiologiska respons.
I sitt mest beskrivande papper skriver Dr Andrew Goldsworthy .....
" ..... Exempelvis Grigorjev et. Al. (2010) visade att 30 dagars exponering för omodulerad 2450
MHz mikrovågsstrålning utlöste en liten men signifikant ökning av anti-hjärna-antikroppar i
blodet hos råttor ..... som sedan kan leda till en autoimmun attack på hjärnan och / eller
nervsystemet. Ett exempel på en autoimmun sjukdom i hjärnan är Graves sjukdom där
hypofysen (vid basen av hjärnan) påverkas. " (17)
NB. 2450 MHz är Wi-Fi frekvens .
Om du lägger till puls / modulationsfrekvensen till ovanstående så kan också trötthet, depression,
psykiska problem (t.ex. ilska), aptitlöshet och problem med rörligheten innefattas.

Skurkarna
Med gigantiska vinster att inkassera, är det ingen överraskning att det engelska parlamentariska
systemet väljer att följa ICNIRP och deras väletablerade "aktiva förnekelsepolitik”.
Jag blev bekant med vår "korruption" när jag under sena 60-talet och början av 70-talet fick i uppdrag
att utreda korruption (ramen för ett program initierat av Sir William Melvin 1911) inom hierarkin av
London Metropolitan Police och icke-valda ledamöter i Engelska parlamentet. För läsaren som är
tvivlande till sådana händelser, föreslår jag att titta i någon av våra söndagstidningar under de senaste
45 åren, inklusive nu.
När en kvinnlig pastor skrev till en minister, Nick Gibb MP, om Wi-Fi i skolor, uppgav han det
vanliga svaret (som jag har sett många gånger):
" ..... råd ..... från brittiska Health Protection Agency ..... "Det finns inga entydiga tecken på
hälsoeffekter från RF-exponering under riktvärden och ingen anledning till att skolor och andra inte
ska använda Wi-Fi-utrustning. "(18)
Detta brev är utformat för att luras (och det är mycket framgångsrikt). Titta på orden "inga entydiga
tecken". Låt mig förklara.
Om jag skulle utföra ett experiment på varenda person som gick genom dörrarna till din huvudsakliga
flygplats någon hektisk dag och berättade för dem att de måste dricka en halv liter öl och röka tio
cigaretter om dagen resten av livet, skulle vissa reagera omedelbart, särskilt barn. Andra skulle reagera
i dagar, veckor, månader och år (många år i vissa fall). Det skulle också finnas de som verkligen ville
njuta av experimentet och förmodligen aldrig bli sjuka. Det betyder inte att alkohol och cigaretter är
säkra. Det visar att folk inte är homogena (alla lika / identiska). Med andra ord, skulle slutsatsen av
mitt experiment vara att det är: " inga entydiga tecken ".
Andra skrivelser på ministernivå brukar ange: "det mesta av vår forskning" eller "de flesta av våra
vetenskapsmän", som båda är lika meningslösa.
Men de säger aldrig: ”Wi-Fi är säker”.

Det kommer inte som någon överraskning för läsaren att veta att jag har vägrats tillstånd att ha ett
ansikte mot ansikte möte med min MP, herr Mel Stride. Därav har min riksdagsledamot framgångsrikt
”dragit ner rullgardinen” för den eventuella påverkan jag kan ha haft på regeringen. Denna handling av
Mr Stride blev en "funktion" i vår West Countrytidning av ledande journalisten Paul James. (19)
Under mitt sista försök att kontakta min MP, slängde hans sekreterare Dominic bara på luren.
För flera år sedan, när jag började "mana till försiktighet" för att ”mikra” barn och gravida kvinnor,
förbjöd Academic:s justitiesekreterare på mitt eget universitet (Exeter) mig att någonsin prata om det,
aldrig någonsin igen. Ett liknande budskap kom från Dr Jamie Harle på Open University (Medical
Physics), som sade: "Ditt arbete är alltför politisk".
Tydligt är att i England, vissa universitet och vissa parlamentariska personer är mer rädda för statliga
"repressalier" än att säga sanningen, oavsett konsekvenserna. (Ingen skillnad i Sverige, övers. anm.)

Två Kvinnors Historia
Det verkliga priset på avsiktlig okunnighet och girighet är t ex dessa konsekvenser.
Tio telefonsamtal per dag är inte ovanligt för mig. Även på juldagen / påskdagen. Två samtal som
sammanfattar de från många kvinnor illustreras nedan. Båda är verkliga konversationer.
i.

ii.

" ..... min dotter hade precis dött. Jag höll hennes hand. Hon hade just firat sin 11:e
födelsedag och hon var nummer 11 att dö sedan sändare för Wi-Fi sattes nära hennes och
andras skolbänkar ..... "
" ..... mitt barn är en av flera med cancer / födelsegenetiska problem. Dessa inleddes först efter
att Wi-Fi sändaren blev installerad. Min oro är tvåfaldig och påverkar varje sekund av mitt
liv. Kommer mitt barn att gifta sig någonsin eller hitta en partner och vara lycklig? Vad
händer när jag dör? Jag vet att jag kommer att dö grubblande . Oavsett vem som är skyldig är
det jag, mamman, som bär skuld och ansvar ..... "(20)

Jag ber om läsarnas hjälp, Please.
Föreställ dig 57,7% av alla skolflickor med Wi-Fi i sina klassrum, hela dagen, hela året om genom hela
skolgången, i varje land, i världen!
Om bara två generationer vi skulle kunna ha fler döda / sjuka spädbarn än vad som resulterade från
båda världskrigen. Och dessa är inte mina siffror, de kommer från regeringens rådgivare / forskningen.
Avancerade förfrågningar om detta papper har mottagits från kungligheter, statliga tjänstemän (utanför
Storbritannien) och människor jag kan beskriva som "intressanta".
Eftersom ”fönsterluckor” stängs och blockerar åt alla håll som jag försöker vända mig, frågar jag:
" kan läsaren lyckas förhindra denna "pandemi", där jag kommer att misslyckas? "
Jag har två önskemål:
i.

ii.

Skulle en kunglig eller ledande statlig officiell person kunna fråga den brittiske
premiärministern, ansikte mot ansikte, varför han beordrade min MP, herr Stride, att säga att
han är "för upptagen" för att träffa mig för bara en timme, för att diskutera denna fråga.
Om varje läsare skickar bara två exemplar av detta papper till människor som kanske kan göra
ett beslut (företrädesvis inflytelserika kvinnor), med matematisk progression om de
ursprungliga 100 avancerade förfrågningarna, kommer de snart att landa på ett skrivbord där
det sitter någon som kan göra en förändring i denna sak.

(Här kan översättaren intyga att samma ”fönsterluckor” stängs i Sverige också, t ex så refuseras
ständigt de flesta av mina debattartiklar i media, hur allvarliga och intressanta de än är. Skrivelser till
riksdag-regering-EU möts av total tystnad, allvarliga larmrapporter får aldrig publicitet o s v).

International Challenge
När jag är inbjuden att tala i olika länder, hamnar jag alltid i ett dokumentärprogram på radio / TVnyheter / kanaler. Där utfärdar jag alltid en utmaning:
Jag ber om någon vetenskapsman från industrin / regeringen att komma och "förnedra" mig i
direktsändning med sin expertkunskap genom att svara på en fråga:
" Vilken är den säkra nivån för mikrovågsstrålning för äggstockar under de första 100 dagarna av ett
embryos utveckling? "
Hittills har inte en enda vetenskapsman synts till eller mött mig.
Jag nämner detta eftersom det är en fråga Läsaren kan ställa till någon beslutsfattare, rektor / ”expert”
etc.
Skulle någon person ge ett svar, är nästa uttalande:
"Fint, då skickar vi ditt svar till en ledande vetenskaplig tidskrift för oberoende
vetenskaplig granskning.".(21)

Lösning
Utbildningen behöver inte lida om Wi-fi skrotas i hela världen. Vi har telefonlinjer och fiberoptisk
kabel.
Argumentet mot dessa alternativ är kostnaden. Jämfört med framtida sjukvårdskostnader (glömmer
den mänskliga kostnaden), visar sig telefon / fiberkabel att vara ett mycket billigt alternativ.
Tack.
Barrie Trower
3 Flowers Meadow
Liverton
Devon TQ12 6UP
United Kingdom
Tel. Storbritannien - 01626 821014
Värld +44 1626 8210 14
September 1 st 2013
(Detta dokument får spridas fritt)

Epilog
Observera jag har alltid jobbat gratis och jag kan representera någon person i världen utan kostnad. Se
addendum.

Addendum, Nyliga publikationer
Professorer / Läkarna Panagopoulos, Johansson och Carlo beskriver i sin rapport (publicerad juni
2013) hur konstgjorda elektromagnetiska vågor (som används i kommunikationssystem) kan orsaka
störningar, därmed inducerade svängningar, från dessa polariserade vågor. Detta i sin tur kan leda till
biologiska förändringar och göra SAR (Specific Absorption Rate) obsolet.
De skriver:
•

Syntetiska elektromagnetiska vågor ... de är polariserade ...

•

.... Kan orsaka störningseffekt ... Dessa inducerade svängningar kommer att vara mest
intensiva på de fria partiklar som bär en nettoelektrisk laddning ... en del av sin energi ...
överförs till de laddade / polära molekyler av mediet ... inom biologisk vävnad kommer det att
finnas ytterligare energiabsorption av vattendipolerna ... proteiner, lipider och nukleinsyror,
vilket också kommer att tvingas att svänga med i det pålagda fältet.

•

... Konstgjorda EMF: s kan orsaka allvarliga biologiska förändringar såsom DNA-skada utan
att värma den biologiska vävnaden ... kan leda till cancer, neurodegenerativa sjukdomar,
reproduktiva nedgångar eller ärftliga mutationer ... konduktivitet varierar för olika vävnader
och olika frekvensfält . . Den relativa dielektricitetskonstanten av en vuxen hjärna beräknas
vara omkring 40 medan motsvarande värde för ett litet barns hjärna är mellan 60 och 80,
vilket leder till nästan dubbel strålningsabsorption och SAR hos barn ...

•

... SAR erbjuder ingen information alls med avseende på frekvens, vågform eller modulering
... (Ref 22)

Dr Dimitris Panagopoulos, Avd. för biologi, skriver även i University of Athens i hans rapport 2013
om att elektromagnetisk växelverkan mellan miljöfält och levnadssystem bestämmer hälsa och
välbefinnande:
•

Störningar i kommunikationen mellan enskilda inre klockor kan desynkronisera dygnsrytmsystemet, vilket i sin tur kan leda till sjukdomskänsla, kronisk trötthet, minskad prestanda,
fetma, neuropsykiatriska störningar, samt utveckling av olika sjukdomar ...

•

... Endogena elektriska balansen i levande organismer kan inte ske i närvaro av onaturliga
konstgjorda elektromagnetiska föroreningar ..... GSM-mobiltelefonstrålning har konstaterats
orsaka DNA-skador på insekters könsceller (gameter) och negativt påverka fortplantningen för
stödnivåer ner till 1 microwatt per kvadratcentimeter efter bara några minuters exponering
..... (Ref (23)) (= 10 mW/m2, övers. anm.).
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Trådlös teknik skadar alla – barnen mest!
Europarådet rekommenderar nu förbud för mobiler och trådlösa nätverk i skolor. Att barn inte förstår allvaret med skaderisk av
elektromagnetisk strålning är förståeligt, men att föräldrar och skolpersonal verkar helt oinformerade och okunniga i ämnet är
skrämmande. Detta kan vi tacka våra myndigheter för, som år efter år har gjort allt för att dölja dessa risker, liksom media som
refuserar det mesta i detta ämne, till stor glädje för telekomindustrin!
Den trådlösa tekniken breder ut sig med nya produkter nästan dagligen, allt ska vara trådlöst, detta utan att någon
konsekvensanalys görs. Med trådlöst menas radiofrekvent överföring av information i någon form, såsom mobiltelefoni, trådlösa
nätverk för datorer, trådlös ”hemmatelefon” o s v.
Vi är inte byggda för att utsättas för sådan kompakt ”strålningsdimma” av radiovågor med komplext frekvensinnehåll, vars
strålningsnivåer kan ligga flera hundratals miljarder gånger starkare än den nivå vi har anpassats till genom årtusendena, den s k
naturliga bakgrundsstrålningen. Den trådlösa teknikens strålning med dess mycket komplicerade frekvensinnehåll krockar med allt
levandes kemisk-elektriska system. Vår autonoma del av hjärnan blir konfunderad av de komplexa signaler, som utifrån
kommande strålning ger upphov till i våra nervbanor och hjärnan, vars huvuduppgift är att hålla kroppen frisk, blir allvarligt störd.
Resultatet blir därefter, vi ser det i allt fler ”oförklarliga” sjukdomar som går allt längre ner i åldrarna, barnen är de mest utsatta.
Faktum är att det i dag finns åttio olika former av immunsystemsrubbningar, vilka inte fanns för tjugofem år sedan, då vi på allvar
började ”mikra” oss själva och vår omgivning. Det finns forskning som visar att den strålningsdimma vi i dag har runt omkring oss
mycket väl kan ha del i ett antal olika ”moderna” sjukdomar såsom ADHD, kronisk trötthetssyndrom, Alzheimers, allergier, hjärtsjukdomar, slaganfall, diabetes, sömnlöshet, depression, sterilitet, leukemi, bröstcancer, hjärntumörer, missfall, missbildningar och
ett antal andra sjukdomstillstånd – för att inte nämna elöverkänslighet. Ett annat sätt att se vad som händer är att kontrollera
ökningskurvan över utskrivning av psykofarmaka, den följer precis ökningen av trådlös teknik, allmänheten verkar må ”pyton, i
synnerhet unga tjejer!
Det är inte ovanligt att mobilmaster hamnar på eller nära skolor och daghem, vilket innebär höga strålningsvärden där barn
befinner sig. Detta är bra, hävdar operatörerna, eftersom barnens mobiler då sänder med lägre effekt. Men att barnen bestrålas
starkt och kontinuerligt från dessa basstationer nämner man inte. I skolor bygger man ut trådlösa nätverk för att bl a kunna ”surfa”
på Internet, tekniken kallas Wi-Fi. De senaste alarmerande rapporterna handlar om att forskningen kan se ett klart samband mellan
mobiltelefoni och trådlöst Internet (Wi-Fi) och en allt mer ökande autism. De senaste åren har autism ökat med 6000 procent! 1 av
100 födda i USA får nu diagnosen autism, jämfört med 1 av 10 000 för 30 år sedan, enligt forskaren Dr Carlo i en USA-studie, hur
ser det ut här?
I USA, England och Tyskland vill makthavare förbjuda barn att använda s k laptop-datorer med inbyggd Wi-Fi, tyska regeringen
vill totalförbjuda trådlösa telefoner (DECT) och i flera nationer råder man barn under 16 år att aldrig använda mobiltelefoner,
hälsorisken med dessa produkter är alarmerande! Debatten går hög i många nationer – men i Sverige råder tystnad!
Var finns alla läkare och lärare som borde ha sett och förstått vad tekniken ställer till med? Var finns miljörörelsens folk i denna
sak? Finns ett miljöparti värt namnet, varför reagerar de inte? Var finns ”grävande” journalister som i detta ämne kan gå till dukat
bord, det är bara att ta för sig av all information, varför är de så tysta?
”Ännu saknas det slutliga beviset på att strålning från mobiler och andra elektromagnetiska fält är hälsovådligt”, kan vi läsa i
tidningsartiklar, varifrån kommer denna mycket ofta upprepade lögn? Jo, från telekomindustrin och dess ekonomiska intressenter!
Hur ska ett slutligt bevis se ut? Räcker det inte med de nu ca 2000 forskarrapporterna som påvisar skador av strålningen? I de
undersökningar som gjorts hittills har man konstaterat att mellan 3-13% av befolkningen är skadade av trådlös teknik, det innebär
att minst 200 miljoner människor på vår Jord nu är skadade, mer eller mindre, räcker inte det som bevis?
Av alla hittills gjorda forskarrapporter om hälsorisker med den trådlösa tekniken visar ca 65% att trådlös teknik skadar, mer eller
mindre, allt från omedelbara sömnproblem och huvudvärk till hjärntumörer efter 10 års mobilpladder. Ca 15% visar att inga risker
finns, dessa 15% är nästan uteslutande av telekomindustrin betald forskning. Övriga rapporter visar varken eller.
Här finner du en av dessa sammanställningar av rapporter: http://powerwatch.org.uk/science/studies.asp . Våra myndigheter har
valt att bara belysa några av de rapporter inom de 15% som inte visar på några risker, hur kan det komma sig?
Du förälder och lärare, sök information själv och du ska finna att det inte är ansvarsfullt att låta de ekonomiska intressenterna
bestämma den trådlösa teknikens utbyggnad, de är inte kapabla att förstå hur allvarliga riskerna är med denna teknik. Om de så
vore skulle inte utbyggnaden av den trådlösa tekniken kunnat ske i sådan omfattning som nu sker. För det kan väl inte vara så att
de ekonomiska intressenterna förstår allvaret med strålningsriskerna, men ändå väljer att strunta i allt levandes väl och ve för att de
anser att pengar är det viktigaste? Jag vill inte tro det!
I en del av de få artiklar och insändare om strålning och hälsorisker du kan finna så förekommer det kommentarer, dessa är ofta av
det slaget att de förlöjligar och förringar det skrivna. Även om en del töntiga kommentarer kommer från helt okunniga i ämnet, så
påstår jag att många av dessa är skrivna av ett litet fåtal skribenter (lobbyister) som jobbar för telekomindustrin, efter flera års
kartläggning av dessa kommentarer känner man igen mönstret. Deras syfte är att lura den oinformerade allmänheten att det skrivna
är nonsens och inget att bry sig om och det sker med hjälp av lögnaktiga påståenden och ofta påhopp på artikelförfattaren, allt för
att uppnå sina syften. Var vaksam för sådan ”information”, låt dig inte luras!
Kalle Hellberg Vd Maxicom AB

Till lärare och föräldrar!
Jag ser i media nästan dagligen om läsplattor och mobiler till små barn och blir mycket bedrövad! Hur
är det möjligt att vuxna människor kan föreslå något så vansinnigt som att tvinga på små barn en
teknik vars komplexa elektromagnetiska strålning vida överstiger de nivåer som definitivt är mycket
skadligt för allt levande, barnen har ju ingen möjlighet att värja sig för detta illdåd!
Av vilken anledning vill vuxna med berått mod skada dessa små barn för resten av deras liv?
Så går min tanke när jag ser sådana artiklar!
Men så kan det ju inte vara, de medverkande vill väl inte skada dessa barn? Det handlar nog i
stället om total okunskap om att dessa trådlösa prylar faktiskt är livsfientliga, strålningen från
t ex en iPad kan vara över 100 000 ggr högre än vad ett litet barn kan tåla!
Hösten 2011 skickade jag ut omfattande strålningsinformation till massor med skolor, media,
myndigheter, politiker m fl. Utskicket bekostades helt med privata medel och kostade ca 150 000:-.
Media valde (som vanligt) att helt mörka denna information och detsamma skedde på de flesta skolor,
materialet förpassades troligen i ”runda arkivet”. I vilket fall var det nästan helt tyst om detta utskick,
så jag är inte förvånad över om du och andra knappast hört talas om dessa hälsorisker.
Det finns mycket starka krafter som vill förhindra att du och andra ska få veta hur stora dessa risker är
och orsaken heter pengar och makt. Det är så mycket pengar i telekomindustrin att inget får sätta
”käppar i hjulet” för denna verksamhet. Viktigt är också att tekniken ska användas för att fullfölja det
totalitära samhällets genomförande, där totalkontroll av individen sker genom den trådlösa tekniken.
Hela ditt liv och leverne kartläggs nu av datorer hos FRA, men för att denna kontroll ska vara
fulländad så krävs ett kontantlöst samhälle och att alla medborgare luras till att nyttja den trådlösa
tekniken till fullo. Att människor blir sjuka av denna teknik spelar då ingen roll!

Barrie Trower intervjuas här om Wi-Fi-risker för barn och kvinnor
http://www.youtube.com/watch?v=mRLSPWviyzQ
Och när du ändå sitter och ”gluttar” så titta även på denna, fakta om WiFi och dess risker
http://www.youtube.com/watch?v=6v75sKAUFdc
Här finner du mycket information om den trådlösa tekniken och hälsorisker, se
http://maxicom.se/Stralningsrisker.php .
Och här finner du det utskick till skolor jag gjorde 2011, se
http://maxicom.se/Massutskick-2011.php .
Här finner du strålningsvärden runt en iPad, se http://maxicom.se/res/Diagram/iPad-2.pdf .
Min förhoppning är att du vill ta del av denna information, om du därefter fortfarande tycker att barnen
ska ha dessa läsplattor eller mobiler så kan jag bara beklaga, då är det andra krafter än sunt förnuft som
får råda. Om du tycker att detta häftes information är intressant och tankeväckande, sprid gärna till
vänner och bekanta.
Med vänlig och hoppfull hälsning
Kalle Hellberg
Vd Maxicom AB
Öjelunda 101 520 24 Blidsberg Tel. 0321-81000
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