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Sparv Alfonso Balmori Marinez, en spansk biolog, har korrelerat
populationstätheten hos sparvar med radiofrekvent strålning i deras
livsmiljö. Han fann att sparvar inte kan leva, på de mest bestrålade
platserna, där nivåerna överstiger 3 V/m. Dåremot fann han att det
fortfarande fanns 42 fåglar per hektar vid nivåer på 0.1 V/m. Han
har också observerat en markant förändring i storkens beteende.
Storkpar kommer att slåss, istället för att bygga bo och ruva på
äggen, om de är inom 200 meter från ett celltorn.
United Kingdom klassade gråsparven som en hotad art när dess
population minskat med 75%, åren 1994 till 2002. Denna period
sammanföll med utbyggnaden av mobiltelefonteknik.
Brevduvor Upp till 90% av brevduvorna världen över hittar inte
tillbaks till duvslaget. Normalt borde denna andel vara liten. År
2000 försökte engelska uppfödare omdirigera en tävling för att på
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så sätt undvika celltorn. Torn som stör duvornas orienteringssinne.
År 2004 beställde samma uppfödare mer omfattande studier över
e¤ekterna av mikrovågor på duvor.
RFID-chips År 2002 utfärdade den amerikanska nationalparktjänsten en varning till biologer som studerade vilddjurens beteende.
Varningen var att de RFID-chips som fästes på djuren för att spåra
dem med radiofrekvenser kan radikalt ändra deras beteende. Detta
på grund av de genererade radiofrekvenserna.
Rödhaken I miljöer som är förorenade av elektromagnetiska fält
kan rödhaken inte hitta riktningen för sin migration – medan de
kan göra det när de be…nner sig i en Faraday-bur!

Frukt‡ugor Samma typ av skadliga e¤ekter hittas hos insekter
när de utsätts för den elektroniska dimma som vi dagligen möter.
Dr. Panagopoulous har experimenterat med frukt‡ugor och han
rapporterar att exponering för mikrovågor på vanliga nivåer –även
för bara några minuter om dagen till några dagar – är den värsta
kända stressfaktorn för dem. Ja ännu värre än kemikalier eller
lågfrekventa elektromagnetiska fält.
Bin Bin påverkas också negativt, som vi såg på Isle of Wight i
början av detta inlägg. Dr. Daniel Favre (Schweiz) har visat att
bin i närvaro av mikrovågor avger det ljud som vanligen hörs när
de svärmar. Detta tyder på att bina vill ‡y utsläppskällan.
Varroa-kvalstret har ofta beskylts för bikoloniers kollaps men då
glömmer man att detta kvalster har levt med bin under lång tid.
Dessutom kan det ofta observeras att, till och med idag, inte ens
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Grodyngel I ett experiment med grodyngel odlades dessa i två
separata pooler. Båda inom 140 meter från ett radiotorn. Den ena
utan och den andra med elektromagnetisk avskärmning. Den förra
hade en dödlighet på 90% och den andra en dödlighet på 4%.
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en död koloni är infekterad av parasiter vilket brukade vara fallet
"tidigare". Skuld…ngret riktas också mot bekämpningsmedlen men
som vi har sett försvann 90% av bina på Isle of Wight utan att
bekämpningsmedel hade använts på ön.
Skogsdöden På 1980-talet uppstod en brinnande fråga: skogsdöden. Man anklagade surt regn! Men de mest avlägsna områdena
med den renaste luften påverkades lika illa. Forskning utfördes i
Tyskland och Schweiz och även om jorden i de drabbade skogarna
verkligen visade sig vara sur så visade observationer och experiment
att en sådan surhet också kan vara resultatet av den långsamma
elektrolysen av jorden, via träd, som utsätts för radarvågor. Dessutom drabbades träd på åsarna allvarligare eftersom de var mer
utsatta för de nya radarna som installerades på 1970-talet.

Människor I byn Schwarzenburg, Schweiz, installerades en kortvågsantenn 1939 och dess överföringse¤ekt ökades till 450 kW, år
1954. Som ett brev på posten uppstod en försämring av de lokala
invånarnas hälsa. De klagade på EHS-symptom. Byns barn …ck
svårigheter i skolan och de klarade inte längre av att gå vidare till
högre utbildning. Slutligen år 1992 genomfördes en studie. Denna
bekräftade att de fysiologiska parametrarna, för människor och djur
i byn var onormala inom en radie av 900 m från antennen. Man
fann också att trädtillväxtringarna komprimerades men bara på
den sida som vette mot strålningskällan.
Den 28 mars 1998 stängdes sändaren av och en "före och efter"
studie genomfördes; denna visade att melatoninnivåerna hos de 58
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En annan iakttagelse gjordes vid Berlinmurens fall. De gigantiska
ryska radarna vid Skruda som kraftigt bestrålade hela regionen, i
sin uppgift att övervaka västvärlden, hade inte bara orsakat skador
på träd utan också på djur och människor. Efter många studier fann
man att trädens tillväxtringar under de år då radarna fungerade var
mycket mindre än tillväxtringarna före/efter den perioden.

I det Blinda Landet

testade personerna hade ökat igen. En 50-årig bybo kunde äntligen
sova, utan avbrott, en hel natt för första gången i sitt liv.
Den 29 maj 1996 uppgav Philippe Roch, direktör för miljökontoret, att det fanns "ett bevisat samband mellan sömnstörningar
och kommunikationsoperationer".

I det Blinda Landet
Hur mycket längre dröjer det tills vi kan säga "Din mobiltelefon
dödar mig!" snarare än “Jag är överkänslig”? Och ändå är antalet personer som lider av huvudvärk på grund av mobiltelefoner
enormt. Under 2010 erkände två tredjedelar av de intervjuade,
ukrainska universitetsstudenterna, att det inte är socialt acceptabelt att öppet diskutera denna fråga.
Gro Harlem Brundtland led av EHS när hon var chef för Världshälsoorganisationen. Hon var ganska öppen med det och tvingades
således avgå från sin tjänst efter ett år. Detta avskräckte andra
högt uppsatta, o¤entliga personer, att följa hennes exempel.

Hela befolkningar dödas långsamt av elektromagnetisk strålning.
Elektriska stolen ger samma resultat men snabbare. Nu måste man
be om ursäkt för sin känslighet mot elektromagnetiska vågor. Sanningen är att den el som för närvarande används är giftig.
Aha! det …nns alltså el som inte är giftig! Fundera på
detta påstående.
Dessutom visar statistiska diagram en tydlig ökning av dödligheten
hos invånarna i nio amerikanska städer strax efter att de första
basstationerna togs i drift. Denna ökade dödlighet varierar från
25% till över 80%.
Cellular Phone Task Force är en organisation som startades av
Arthur Firstenberg år 1996. Den översvämmas av förfrågningar
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En minoritet av de människor som lider av elektromagnetisk strålning vet vad de lider av. Den stora majoriteten vet inte.

I det Blinda Landet

om hjälp från personer som skadats av mikrovågsstrålning. Från
så många sändare av alla de slag sprids allt från WiFi, WiMAX,
radar, båtradio, telekommunikation och strålning som sänds från
himlen av satelliter. Det …nns snart ingenstans att ‡y.
Professor Olle Johansson från det prestigefyllda Karolinska Institutet har sedan 1977 fokuserat på att demonstrera e¤ekterna av
elektronisk dimma på levande organismer.
Framgången med dessa studier ledde till att han marginaliserades
på institutet. Finansieringen till hans forskning försvann och han
har till och med blivit hotad till livet. Vid ett tillfälle saboterades
hans motorcykel.

Doktor Erica Mallery-Blythe, som har dubbelt brittiskt och amerikanskt medborgarskap, avslutade sina studier 1998. År 2007, efter
att ha följt sin man, en F-16 pilot, till USA, blev hon allvarligt
drabbad av EHS.
Hennes undersökningar på internet gjorde det möjligt för henne att
förstå vad som hade hänt. Som läkare blev hon förbryllad över hur
ett sådant djupt och inaktiverande tillstånd kunde existera utan att
hon någonsin hört talas om det. Varken under utbildningen eller i
sitt yrke.
För att utesluta hjärncancer bestämde hon sig för att undersökas av
en magnetkamera. Inte ett så bra val om man lider av EHS. Hon
trodde att hennes död var nära förestående när de högfrekventa
pulserna kom. Hon återhämtade sig sedan till full hälsa och vitalitet
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Trots all förföljelse fortsätter han att informera världen om sanningen med elektricitetens destruktiva sidor. Bland annat för dem
som lider av EHS vars liv har blivit helvete på jorden. Han är äcklad av det sätt på vilket regeringarna i så kallade ”demokratiska”
länder helt enkelt har lämnat o¤ren, för radiofrekvent strålning, åt
sitt öde.

I det Blinda Landet

i Death Valley! Sedan dess ägnar hon sig åt att informera och
hjälpa de 5% (åtminstone) av befolkningen som har EHS och hon
har övergivits helt av myndigheterna.
Professor Yury Grigoriev, som i allmänhet betraktas som farfar
till den elektromagnetiska forskningen i Ryssland, är framförallt
bekymrad för ungdomarna. Detta är första gången i mänsklighetens
historia som människors hjärnor öppet exponeras för mikrovågor. I
en radiobiologs ögon är detta extremt allvarligt. Han citerar en koreansk studie som visar att ADHD (Attention De…cit Hyperactivity
Disorder) är kopplat till användning av mobiltelefoner.

Turkiska forskare bestrålade 2015 råttor, en timme om dagen,
i en månad med typiska mobiltelefonvågor. De bestrålade råttorna
hade 10% färre hjärnceller än de som hade skonats från denna behandlingen. Samma team experimenterade på dräktiga råttor i 9
dagar med samma strålningsnivå. Råttornas avkomma visade degeneration av hjärna, ryggmärg, bröstkorg, hjärta, njurar, lever,
mjälte och testiklar. Samma experiment, som upprepades på unga
råttor, orsakade ryggmärgsatro… tillsammans med minskat myelin.
Något som ses vid multipel skleros.
Läkaren Tetsuharu Shinjyo publicerade år 2014 en "före och efter"
studie. Han utvärderade hälsan hos 122 invånare i en byggnad där
trådlöst internet hade installerats. Tjugo led av kronisk trötthet,
14 av yrsel eller Ménières sjukdom, 14 av huvudvärk, 17 av ögonsmärta eller infektioner, 14 av sömnlöshet och 10 av kroniskt näsblod. Fem månader efter att antennerna togs bort återstod bara 2
fall av sömnlöshet, 1 fall av yrsel och 1 fall av huvudvärk!
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Neurokirurgen Leif Salford visade i slutet av 1990-talet att mobiltelefoner gör blod-hjärnbarriären genomtränglig och därmed orsakar Alzheimers sjukdom. År 2003 visade gruppen att en enda
exponering, på bara två timmar, orsakar permanent hjärnskada.

BOTEMEDEL?

Satelliter för rymdtelefoni togs i drift september 1998. Totalt 66
stycken. Detta resulterade, under de två följande veckorna, i en
ökning av USAs nationella dödlighet med nästan 5%. Under
samma period observerades att fåglar inte längre ‡ög och att EHSmänniskor blev särskilt sjuka. Idag cirkulerar cirka 1 100 konstgjorda satelliter över oss, men ‡era företag –som Google, Facebook,
SpaceX, OneWeb och Samsung –planerar att lansera upp till 4 600
nya kommunikationssatelliter vardera till år 2020 för att täcka hela
planeten med höghastighetsinternet.
År 1968 utlöste den första lilla ‡ottan med 28 militära satelliter en
världsomspännande in‡uensapandemi –Hongkong.

Det är välkänt att vi människor, liksom andra djur, är elektriska
robotar. Vi är elektriska robotar. Den säkra exponeringsnivån
för radiofrekvent strålning är noll. Denna tyranni måste bekämpas och den organisation som leder vägen är Global Union Against
Radiation Deployment from Space, GUARDS
http://www.stopglobalwi….org/

Botemedel?
Vad man måste ha klart för sig är att covid är bara en vanlig in‡uensa. Sådana har alltid dödat de svaga, sjuka mm. Speciellt om
in‡uensan missköts.
Vad som är dödligt är däremot de sprutor som administreras. Om
detta kan man läsa över hela nätet. Ni behöver inte tro mig utan
sök själv kunskapen. Ni behöver dock kunskaper i engelska ty de
svenska artiklarna är inte så många.
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Till skillnad från en markbaserad antenn, vars strålning är starkt
dämpad när den når magnetosfären, verkar satelliterna direkt på
denna. Hur detta påverkar magnetosfären är dåligt utredda och
därmed äventyras livet på jorden.

BOTEMEDEL?

Vad det är som är dödligt med detta så kallade vaccin kallas spikprotein. Nu …nns det dock saker som tar hand om detta spikprotein.
Det kallas suramin och shikimic syra. Den svenska tallen innehåller
dessa ämnen. Här ger jag er en länk till den biologiska bakgrunden.
Sen följer hur man utvinner det.
Först det enkla: tallbarrste på de gröna barren är en utmärkt
medicin. Tänk på att använda ett varmt vatten ca 60 grader celsius.
Kokhet vatten löser ut terpener och det är nog inte så gott. Var
temperaturgränsen mellan 60 och 100 går vet jag inte. Det kan görs
så enkelt som på denna skogstur
https://www.youtube.com/watch?v=IrSqva1Y9Bg
Sedan det krångligare: den som vill informera sig djupare kan
gå till följande texter
https://thetruthaboutvaccines.com/pine-needle-tea/
https://ambassadorlove.wordpress.com/2021/05/06/pine-tea-possibleantidote-for-spike-protein-transmission/

Vi måste säkra existensen för vårt folk
och
en framtid för våra barn

https://vimeo.com/556635813 Senatsförhör USA
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Detta torde väl räcka. Det …nns mer för den som så önskar. Det är
bara att söka.

