Beskyttelse og behandling
Den bedste beskyttelse består i så vidt muligt at eliminere og
nedbringe strålingspåvirkningen i hverdagen og dette er samtidig
det første og vigtigste skridt i behandlingen af stråleskader. Derfor;
Beskyt dig selv og din familie mest mulig mod strålingspåvirkning fra
mikrobølger og EMF, især ved at begrænse brug af og ophold tæt
på mobil- og trådløse telefoner og apparater, smart meters, Wi-Fi,
mikrobølgeovne, m.m.
Afskaf så mange af disse ting som muligt og slå trådløse telefoner,
modem og elektroniske apparater fra når de ikke er i brug. Slå den
trådløse funktion fra på modem, computer, printer og andet og brug
kablede forbindelser i stedet. Brug aldrig mobil/trådløs telefon med
mindre du ikke kan undgå det. Minimer din tid foran en computer og
sørg for god ventilation grundet de farlige kemikalier som frigives af
meget hardware og nye biler, hvis flammehæmmere og andre giftige
stoffer er ekstra skadelige i kombination med mikrobølgestråling.
Vær sikker på at Bluetooth er slået helt fra i bilen og dens radio.
Undgå mobiltelefoni og brug af GPS i bil, samt kameraer med GPS.
Få Wi-Fi og trådløse computere og tablets ud af klasseværelserne.
For behandling af stråleskader og til styrkelse og regenerering af
immunsystemet og kroppen kan følgende virkemidler anbefales;
Drik kvalitetsvand med højt energi- og iltindhold. Spis enkelt og godt
med meget frugt og grønt. Indtag antioxidanter og vitamintilskud.
Indtag jævnligt tang, chlorella, ginkgo biloba, melatonin, CoQ10,
samt kombucha mælkesyredrik for at rense kroppen for tungmetaller
og giftstoffer og opretholde en sund tarmflora. Undgå sukker og
andre hurtige kulhydrater, hvidt brød med gær, overforarbejdet mad,
junk food og for meget kød og mejeriprodukter. Dyrk daglig motion
og styrk livet overalt. Konsulter om nødvendig læge og biopat.
Udgivet af Lotus Arts Støttegruppe der blandt andet arbejder for
oplysning og etablering af center for forebyggelse og afvænning fra
mobilafhængighed. For medlemskab, bidrag eller flere oplysninger,
kontakt:
janborupfrandsen@gmail.com T. 34100703
leilaskibdahl@yahoo.dk T. 86521347
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Elektromagnetisk stråling
Vor tids alvorligste og mest udbredte forureningskilde
Hvad du ikke ser kan skade dig
Med den eksplosive stigning i brugen af elektriske apparater, og
specielt de trådløse så som mobiltelefoner, PC tablets, babyalarmer,
Wi-Fi, smart meters og mobilsendemaster, udsættes vi for en
stor elektromagnetisk strålingsbelastning, helt uden fortilfælde.
Den tekniske stråling opererer i en unaturlig og til tider pulserende
vekselstrøm der er i skarp dissonans med solens svage jævnstrøm,
samtidig med at den har en styrke der oftest overgår kroppens fine
elektriske impulser og den naturlige baggrundsstråling med mange
millioner gange, hvilket vi slet ikke er skabt til at kunne klare.
Derfor skader strålingen de organiske og især alle af sollyset
styrede processer, inklusiv DNA- og celledeling, cellestofskifte,
nerveimpulser, hjernebølger, energistømme, blodomløb m.m.
Radioaktiv og mikrobølge stråling giver mange identiske skader!
Fostre og børn er langt mere sårbare overfor stråling end voksne
og i dag er strålingsoverbelastning meget udbredt, afhængig af
kropstype samt strålingens varighed, intensitet og frekvens, men
oftest mangler erkendelse af årsagen til dens symptomer og lidelser.

Symptomer
Mange årtiers omfattende biologiske og epidemiologiske undersøgelser beskriver strålingens sundhedskadelige virkninger og en lang
række forskellige symptomer på stråleskader.
De første symptomer er irritabilitet, uoplagthed og ukoncentrerethed
samt især mobiltelefon afhængighed, både fysisk og psykisk.
Desuden lukkethed overfor sund fornuft, samt åndelig lukkethed og
uklarhed, hvor alt i stigende grad opleves på det rent fysiske plan.
Der kan også være prikken, brænden, rødme, kløe, stramhed og
svie i huden, samt eksem og følsomhed overfor sollys.
Ifølge læger og forskere er andre typiske symptomer dårlig hukommelse, uro, stress, træthed, kræftesløshed, muskelkrampe, muskelog ledsmerter, ufrivillig rysten, smerter der flytter sig rundt i kroppen,
depression, søvnforstyrrelser, indlærings- og kommunikationsproblemer, angst, opgivelse, negativitet, hovedpine, ubehagsfornemmelser, kvalme, følelsesløshed i forskellige dele af kroppen,
influenzalignende symptomer, kulde, hårdhed og svimmelhed.
Hjerte- karsymptomer kan vise sig som hjertebanken, lavt eller højt
blodtryk eller hjerterytme, smerte eller tryk i brystet, stakåndethed,
væskeophobning og svedeture. I åndedrætssystemet symptomer så
som astma, bihule-, hals- og lungebetændelser og bronkitis.
Endvidere synsforstyrrelser, grå stær, tryk i og bagved øjnene,
smerter og brænden i øjnene, tørhed, også i munden, tandpine,
hårtab, tinnitus, ændret sukkerstofskifte, mavesmerter,
fordøjelsesproblemer, indre blødninger og nedsat lugtesans.

Professor Salford fra Lunds Universitet har påvist mobilstråling skader dyrehjerner

Fra tobakslunger til mobilhjerne - Nej tak!
Vi anbefaler at studere: ehsf.dk/til-laeger.htm - ehtrust.org
Freiburger-appell-2012.info - ki.se/en/neuro/johansson-laboratory
lennarthardellenglish.wordpress.com

Andre alvorlige symptomer og følgesygdomme er skader på DNA,
sterilitet, nedsat immunfunktion, autisme, kronisk trætheds syndrom,
fibromyalgi, hævet skjoldbruskkirtel, skader på pinealkirtlen og de
hormonproducerende kirtler, væsentlig forøget vækst af kræftceller,
leukæmi, nedbrydning af blod/hjerne barrieren så giftstoffer i blodet
trænger ind i hjernen, spontan abort, misdannelser, tidlig aldring og
demens, ALS, Sclerose, Alzheimers og Parkinsons syndrom.

