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Åbent brev

Opfølgning - det digitale og det trådløse kan ikke adskilles.

Kære Imrad Rashid

D. 2. oktober lyttede jeg til dit foredrag SLUK -  om at overleve i en digital 
verden.

Du har en stor viden om algoritmer og deres magtfulde indflydelse på et 
digitalt forbrug, og tak for det, men det digitale og det trådløse kan ikke 
adskilles, og det er ikke nok at slukke for højteknologiske produkter.

Din fremstilling af samspillet mellem hjernen og de digitale produkter var alt 
for firkantet, fordi du ikke ved nok om afhængighed og om trådløse signalers 
betydning ved et digitalt forbrug på smartphones. 

 Ved du ikke, at hjernekræft er i stigning hos børn?

Du omtalte, at en smartphone må betragtes som en værktøjskasse, men 
fortiede, at en smartphone ganske som en iPad er et trådløst højteknologisk 
produkt, der kun virker ved modulerede og pulsende elektromagnetiske 
signaler fra blandt andet 3G, 4G, WiFi og WiMax. 

Snart bliver 5G rullet ud sammen med fjernaflæste trådløse elmålere. 

Selv om du er teknologifascineret, så er det ikke i orden at frasortere vigtige 
fakta om trådløs medvirken ved et digitalt forbrug på smartphone og iPads.

Du brød dig ikke om, at jeg satte fokus på en trådløs problematik. Du 
forsvarede dig hastigt med, med at du kun meldte ud om det, som du kendte 
noget til, men det holder ikke.. Det er lægeuetisk at frasortere vigtige 
elementer af virkeligheden. 

Den trådløse påvirkning er en vigtig del af et digitalt forbrug. Den skulle have 
været omtalt, og deltagerne skulle have været oplyst om, at de også skal 
slukkes for deres indendørs WiFi Router.



Selv har jeg fokuseret på bagsiden af det trådløse samfund siden 2004, og du
kan google mine bøger. 

Jeg konkluderede, at du arbejder ud fra en selektiv bevidsthed eller 
opmærksomhed, fordi du ikke omtaler vigtig dokumentation fra righoldig 
videnskabelige forskning om biofysiske skadevirkninger ved ikke-ioniserende 
bestråling. 

Behovskontrol og bevidsthedsstyring er vigtigt, men det er vigtigere at blive 
oplyst om konsekvenser af den trådløse - ikke ioniserende - bestråling - 
døgnet rundt- overalt i både det offentlige og private rum - og vel også på 
Aleris /Hamlets privathospital, hvor du er innovationschef.

Tag dig venligst tid til at kigge på www.iemfa.org, hvor du hurtigt kan få et 
overblik over i de mange videnskabelige eksperter og NGO organisationer 
jorden rundt, der aktivt søger at konfrontere sundhedsmyndigheder med 
fakta, så skader kan forebygges hos f.eks. børn og unge.

Dvs. også hos dine egne børn.

Du viste f.eks. et billede med en mobilforbrugende mor, der lå med sit nyfødte
barn, og du omtalte en evt. indflydelse på mælkeproduktionen. 

Du fortiede, at det lille barn blev eksponeret kraftigt med trådløse signaler i 
samme situation, og det er på ingen måde sundt!

Så længe forbrugere bruge trådløse produkter til digital kommunikation, så 
kan forbruget ikke betegnes som sundt.

Derimod er det sundt med kablede internetforbindelser.

Kig også ind på www.helbredssikker-telekommunikation.dk, hvor du kan 
læse om de initiativer, der er foretaget i andre lande samt om en lov som er 
vedtaget i f.eks. Frankrig i 2015.

Dine udmeldinger om sund-digital er idealistiske men ikke realistiske,  for det 
er ikke nok at slukke for f.eks. en smartphone. Der skal også slukkes for 
brugerens indendørs WiFi router - i hvert fald om natten, så hjernen kan 
regenerere!

Du er en dygtig "smart" foredragsholder, men hvorfor fortsætte med at styre 
andres bevidsthed ud fra unødvendig begrænset viden, så de tror sig mere 
helbredssikre end de reelt er.



Du kan ikke fortsat fortie den forurenende trådløse virkelighed og dens 
skadevirkninger på alt levende.

Psykolog Eva Theilgaard-Jacobsen har netop udgivet bogen "Mørkelægning
af mobilstrålingens konsekvenser", der sætter lys på myndighedernes 
misinformationer.

Selvfølgelig skal mennesker informeres og ikke misinformeres.

Jeg håber du vil læse bogen før du holder dit næste foredrag, så din viden 
om den digitale verden kan blive suppleret med fakta omkring ikke-
ioniserende bestråling, og dermed blive sat ind i en større samtidig 
virkelighed.

Med venlig hilsen

Bente-Ingrid Bruun

Pensioneret psykolog og fagbogsforfatter 

 


