Pressemeddelelse ang. specialombygget hus til el-allergiker
Fredag d. 18./11.-05 kl. 11.00-14.00 er der pressemøde på Stærkærvej 90 i Gerning By, 8850
Bjerringbro. ( Tlf. den dag 87679114. Ellers 86464938. )
Grunden til dette pressemøde er, at Charles Bach har el-allergi, og næsten er ved at være færdig
med at få ombygget et hus tilpasset sin el-allergi. Dvs. at der b.la. er lagt net i loftet, der forhindrer
mobilstråling at trænge igennem. ( Prøver på dette udleveres til de fremmødte, så de kan se, at
mobiltelefonen holder op med at virke, når den bliver pakket ind i det. ( Ingen dækning )
Der bliver lavet speciel strøm med skærmede kabler, således at der ingen el-felter er omkring
kablerne samt at det hele er bygget op omkring IHC. Der er også gaskomfur , centralstøvsuger,
brændeovn med bagefag mv.
Der er netop ved at blive lavet et tv-indslag om dette, og det bliver optaget færdigt denne dag, fordi
Vagn Larsen, som har været teknisk rådgiver på projektet er tilstede.
For ganske nyligt er der et organ i England, der har anbefalet, at el-allergi skal anerkendes.
( Times online d. 16. september 2005 )
Fakta om el-allergi:
Personer betragtes som el-overfølsomme, når de reagerer med forskellige symptomer i forbindelse med
ophold i nærheden af el-apparater, el-installationer og andet udstyr, der afgiver elektromagnetiske felter
(emf). El-overfølsomme kan eksempelvis reagere på: Overvågningsudstyr, laser/scanningsudstyr,
transformere, edb-udstyr (pc, skærm, printer m.m.), tv, radio, video, stereoanlæg, højttalere, telefon,
mobiltelefon, clockradio, lysstofrør, halogenlys, el-sparrepærer, el-køkkenmaskiner, vandseng,
solarium, bil, bus, tog , mikrobølgeovn, radar, parabolantenner, radiosendere/mobilmaster
højspændingsledninger.
Symptomer: Hudeksem, påvirkning af nervesystemet med bl. a . hovedpine, svimmelhed,
hukommelsesproblemer, koncentrationsbesvær, smerter, sovende fornemmelser samt reaktioner på
hjerte-karsystemet, åndedrætssystemet samt div. øvrige symptomer som b.la. tandpine.
Links:
www.el.allergi.dk/info.html.
Direkte adresse for siden beregnet til læger mv. for kortfattet udførlig forklaring på el-allergi.
www.el.allergi.dk
Den danske hjemmeside for el-allergikere, hvor jeg er Formand.
www.voreboernsfremtid.dk
En hjemmeside der er støttet af Foreningen af Eloverfølsomme i Danmark, da der er samlet meget
saglig information om, hvor skadelig mobilstråling i virkeligheden er. Den giver virkelig stof til
eftertanke.
www.feltfri.dk
Denne side er lavet af Vagn Larsen, som er at træffe på pressemødet. Han er så absolut en af
Danmarks dygtigste pt. på området omkring skadevirkninger fra el-/ og magnetfelter samt trådløse
teknologier.
Han tager rundt i hele landet og har stor erfaring i at hjælpe mennesker med at minimere disse.
På denne side kommer min historie også til at ligge, samt hvad vi har gjort ved huset en af dagene.
Når projektet er færdigt regner vi også med at der kommer en selvstændig hjemmeside op at køre
om projektet.
Folk er meget velkommen til at ringe for at få tilsendt min historie mv.
Med venlig hilsen Charles Kaa Bach
www.feltfri.dk

