I reference til:
Der der er en dagsordener for gennemførlse af overdreven brug a trådløst netværk, hvor der i stedet
for copper eller fiber net, bruges radio signaler.
Der er en dagsordener for at oprettet et smart-grid anlæg.
De nævnte dagsordener bliver eller skal gennemføres i landmassen kendt som
Europa, herunder landmassen kendt som Danmark.
Der er en dagsorden for falske oplysninger af forskellig art vedrørende sundhed, sikkerhed,
privatlivets fred og andre forskellige bekymringer eller overvejelser på grund af de direkte eller
indirekte virkninger af "trådløst Netværk" og eller nogle af dets komponenter, undertiden benævnt"
2G "," 3G "," 4G "," LTE "," Wi-Fi "," WiMax "," 5G "osv .;
Der er en dagsorden for falske oplysninger af forskellig art vedrørende sundhed, sikkerhed, privatliv
og andre forskellige bekymringer eller overvejelser på grund af virkningerne af det såkaldte "Smart
Grid" og eller nogle af dets komponenter, herunder men ikke begrænset til , de trådløse digitale
elektriske apparater, der anvendes til måling af elektrisk forbrug, blandt andet omtales undertiden
"Smart Meters" (også kaldet AMI eller AMR).
Der henviser til, at dagsordenerne for falske oplysninger bliver brugt til at bedrage lovgivere og
sikkerhedsregulerende organisationer, et al. eller alternativt giver de samme grupper plausible
deibility.
FN's Agenda 21 og Agenda 2030, som på dagsordenen for bæredygtig udvikling skal udnytte alle
data fra borgerne i de nævnte landmasser gennem "Smart Grid" -dagsordenen for at udvide
Artificial Intelligence Control, herunder men ikke begrænset til dannelsen af den globale regering.
"Trådløse netværk" og eller nogle af dets komponenter, herunder men ikke begrænset til "2G",
"3G", "4G", "LTE", "Wi-Fi", "WiMax", "5G" osv. , forårsager alvorlig skade af forskellige slags.
Mens det såkaldte "Smart Grid" og eller nogle af dets komponenter, herunder men ikke begrænset
til "Smart Meters", forårsager alvorlig skade af forskellige slags.
Mens en person med fuldt kendskab til en potentiel skade, uanset om den forårsages direkte af
personen eller ej, og denne person har pligten til at handle efter den nævnte viden på en måde, der
forhindrer eller på anden måde mildner den potentielle skade, og undlader at gøre de nævnte
handlinger, er ansvarlig for den uundgåelige skade forårsaget, og eller kan anses for uagtsom ved
loven.
Derfor har du fået denne meddelelse, inklusive vedhæftede dokumenter, herunder statslige og
videnskabelige og medicinske undersøgelser, som alle udgør fuldstændig offentliggørelse af
dagsordenen "Trådløse netværk" og såkaldt "Smart Grid" dagsorden fra datoen for denne
meddelelse . Denne meddelelse i sin helhed vil blive offentliggjort og tilgængelig for alle på
www.smartmetersdanmark.com, der vælger at bruge den i et efterfølgende krav vedrørende
"trådløse netværk" og eller det såkaldte "Smart Grid" og enhver virkning heraf direkte eller
indirekte forårsager skade af nogen art for nogen eller noget. Denne meddelelse er fuldt ud blevet
stillet til rådighed for alle menneskerettighedsorganisationer, passende medlemmer af Parlamentet,
medierne samt EU-Kommissionen,
Med den fulde viden kan du ikke længere ikke reagere på de stigende beviser på den skade, disse
enheder gør..

Jeg skriver for at imødegå de alvorlige sundhedsmæssige bekymringer for radiofrekvensstråling
(RFR) og eksponering fra den hidtil usete, hensynsløse udbredelse af trådløs teknologi i Danmark
og datamining og opbevaring af privat- og persondata til kapitalismens formål, som lige har
begyndt at blive udvidet; og at søge lederskab af danmarks tilsynsmyndigheder i mangel af EUkommissioners engagement i folkesundheden. Dette dokument tjener som:
1. Formel klage til den danske sundhedsminister Ellen Trane Nørby, Sundheds-Styrelsen,
Sundhedsdirektoratet, Søren Brostrøm og justitsministeren, Søren Pape Poulsen, mod: en.
Ministeriet for Sundhed og Retfærdighed for bemyndigelse af Nord Energi, Radius Elnet A / S
(Radius) og Energinet til uagtsomt at installere trådløse intelligente målere uden forudgående
sikkerhedstest; og fortsætter med at godkende de obligatoriske og ufrivillige eksponeringer til, hvad
WHO / IARC klassificerer som et 2B-kræftfremkaldende stof, det samme som DDT og bly, som er i
færd med at blive omklassificeret som et humant kræftfremkaldende stof (1) (2) (3) ( 4) (5) (6) og
overtræder torturkonventionen gennemført i 2001 og den europæiske
menneskerettighedskonvention 5, der blev gennemført den 1. juli 1992 for blot at nævne nogle få. b.
Sundheds-Styrelsen for ikke at anerkende, at "negative sundhedsmæssige virkninger opstår ved
langt lavere niveauer af EMF / RF / MW strålingseksponering end dem der forårsager mærkbar
opvarmning" (måleren til retningslinjer for offentlig eksponering). Anerkendelse af farerne og
nedbringelse af stråling fra Smart Metering-programmer og publikationer; Manglende dertil udgør
en krænkelse af loven om menneskerettighederne i FN, EU og Dansk, for at tillade eksponeringer
for flere og kroniske RFR, et kendt gruppe 2B kræftfremkaldende stof og mulig neurotoksin og
genotoksin. c. Radius Elnet A / S (Radius), Nord Energi, Energinet, for falsk reklame og
markedsføring af denne enhed for at være sikker, samtidig med at den dækker det faktum, at det er
en data mining, overvågningsenhed med dødelige virkninger på mennesker.
2. Formel appel til dansk sundhedsminister Ellen Trane Nørby, Sundhedsstyrelsen,
Sundhedsdirektoratet, Søren Brostrøm og chef for strålebeskyttelse, Mette Øhlenschlæger for: en.
En tildeling af midler til en øjeblikkelig sikkerhedsundersøgelse af RFR, i betragtning af FCComklassificering af øret, forringer yderligere den offentlige sikkerhed og forsømmer fuldstændig
strålingseksponering fra hele kroppen fra ufrivillige, kumulative og obligatoriske RFR-kilder. og b.
Et moratorium for installation og aktivering af ikke-forbigående trådløse netværk, herunder, men
ikke begrænset til, Wi-Fi, WiMax, 4G, LTE, 5G og Smart Meter-infrastrukturer, indtil det er
bestemt sikkert, herunder men ikke begrænset til dansk og Europa-Parlamentet og Rådet.
Dette dokument er tegn på de sundheds- og sikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med RFRtrådløse netværk og "intelligente" målere. Udover sundhedseffekterne, herunder over 140.000 nye
kræftformer, autisme og demensforstyrrelser, fødselsdefekter, utætheder af blod-hjernebarriere,
sterilisering og DNA-brud, skaber trådløs trådløs teknologi teknologien for cybersikkerhed, hvilket
gør hjem og samfund sårbare over for hacking, herunder mass dataudvinding, indsamling,
behandling og opbevaring af personlige oplysninger, herunder men ikke begrænset til: navn,
adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, cpr-nummer, forbrugssted og eventuelt relateret
virksomhed (historisk, forventet og læset) forbindelsesstatus, betalingsbetingelser og oplysninger
om elinstallationer og kraftværker på din ejendom, bestilling af varer eller tjenester, meddelelser fra
dig, log-in-oplysninger, oplysninger om din IP-adresse mv .; privatlivsproblemer - data i realtid om
energiforbrug afslører private aktiviteter i hjemmet uden garanti for, hvem der vil få adgang til disse
data, da alle data er åbne for tredjeparter, herunder Energinet, og er tilgængelig for alle regeringer i
verden; samt forårsager bevist højere regninger. I Canada klager 80% af Smart Meter-brugere om
højere regninger inden for et år efter installationen, ofte mere end 50% højere. "Dette ses også i
USA og hvert land, der etablerer dette RFR-trådløse eller" Smart "-net. (3) (4) Der er ingen sikre
niveauer for børn. "Anvend forsigtighedsprincippet for at beskytte verdens rigeste ressource - vores
børn." (7) Forskning har vist, at virkningen på børnene er ødelæggende, hæmmer læring, sociale

færdigheder ud over de ovenfor nævnte medicinske virkninger. Fremtiden for ethvert land ligger i
folkets uddannelse og sundhed. Den fremtid Danmark forfølger er en sygdom. "At ikke handle i dag
kan vise sig en katastrofe i morgen, og en sådan mangel på handling kan igen resultere i de
klassiske ”late lessons” fra tidlige advarsler." (6) "Litteraturen rejser alvorlig bekymring med
hensyn til niveauerne af radiofrekvens ... eksponeringer produceret af "intelligente målere" for at
garantere et øjeblikkeligt og fuldstændigt moratorium for deres brug og udnyttelse, indtil yderligere
undersøgelse kan udføres. "(8)
Mens EU-Kommissionen og den danske regering ikke anerkender farerne ved RFR-stråling, bliver
danske og europæiske statsborgere ubeskyttet mod denne biologisk skadelige stråling, som bliver
tvunget til dem uden kendskab til systemernes virkninger. Selv om Sundhedsstyrelsen nægter at
anerkende farerne eller forbinde den med fakta, har den svigtet dens formål og borgerne i Danmark
og bør undersøges på grund af forræderi. Danmark arbejder for at være et førende land i de såkaldte
smarte byer, bæredygtig udvikling, FNs dagsorden for global styring, borgernes rettigheder bliver
smidt væk. Når danskerne ikke har ret til et naturligt og sundt liv, er der ingen menneskerettigheder
tilbage. Vi opfordrer alle involverede parter til at anerkende det stadigt voksende antal beviser, der
beviser farerne ved Smart Metering Grid, og at revurdere Smart Metering-håndhævelsen, som EUKommissionen vedtog i 2013, og ophøre med forgiftningen af borgere i Danmark og alle
medlemmer af Europa . Vi ser frem til passende og rettidige tiltag på vegne af de borgere, du er
ansvarlig for.
Ærbødigst,
En statsborger i Danmark.
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