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te forskning, som har doku-
menteret positive biofysiske 
videnskabelige resultater - 
men forskningen er indtil vi-
dere frasorteret. Jeg har søgt 
om aktindsigt, men har ikke 
kunne få oplyst, på hvilke be-
væggrunde i Sundhedsstyrel-
sen frasorteringerne er sket.

Det er ikke viden, det skor-
ter på - jeg har personlig kon-
takt til forfatteren Yuri Grigo-
riev.”

Læs mere
Angående mulig EMF beskyt-
telse kan du orientere dig på 
www.vithushartz.dk i form af 
TV-samtalen med Radiodok-
toren Carsten Vagn Hansen 
”Børn og Mobiltelefoni” samt 
efterfølgende videnskabelige 
og orienterende artikler.

Også ”Toxic Dentistry ex-
posed” på forsiden af min 
hjemmeside vil jeg anbefale, 
hvad angår terapeutiske kon-
sekvenser af bl.a. metalfri 
tandpleje.

Karseforsøget
Fem skolepiger fra en 9. klas-
se i Vendsyssel skabte i det 
forløbne år med ”Karseforsø-
get” overskrifter i samtlige 
medier og det største antal 
www-hits i DR’s historie.

Se biologilæreren fra Hjallerup 
Skole, Kim Horsevad fremlægge 
forsøget på Temadag om Trådløse 
Teknologier den 19. september 
2013. Find den på hjemmesiden 
www.mayday-info.dk.

m.m. tilsyneladende fungerer 
som antenner for mobilstrå-
ling ved interferens med 1/4, 
1/2 og 1/1 af mobilbølgelæng-
den. Med kaosbefordrende 
bombardement af hjernen til 
følge.

Det trådløse samfund
Bente-Ingrid Bruun, psykolog 
og forfatter til bøgerne ”De 
trådløse samfund” og ”Hel-
bredsskadelige bestrålinger – 
forebyg nu” udtalte  i decem-
ber 2013 til Ingeniøren: Tråd-
løs signaleksponering døgnet 
rundt.

”Det er ikke det individuelle 
forbrug, der er hovedproble-
met, men det faktum, at vi 
alle – gravide, børn, unge og 
gamle bliver eksponeret – og 
krydsbestrålet – af et utal af 
trådløse sendere døgnet 
rundt både udendørs og in-
dendørs”.

En afgørende reference
Yuri Grigoriev og Oleg Grigo-
riev har i 2013 udgivet et stor-
værk om ikke blot russisk 
EMF/EMR biofysisk forskning 
gennem mange årtier, men i 
værket omtales 893 referen-
cer, der bekræfter, at hverken 
trådløse radiofrekvenser eller 
mikrobølge-eksponeringer er 
sunde. Mange referencer er 
globale og nordiske f. eks. 
Hardell og Olle Johansson.

Sundhedsstyrelsen er ori-
enteret om dette store viden-
skabelige værk og den omtal-

ungdommen, hvor hjernens 
udvikling først ses afsluttet 
omkring 21 års alderen. Altså 
stor risiko for accelereret syg-
domsudvikling af nutidens 
ungdomsårgange, som ofte 
er omgivet af wifi på skoler 
og gymnasier eller andre 
trådløse netværker i busser, 
tog og hjemmet.

Det samme gælder de 
svækkede dele af befolknin-
gen, som lider af kronisk de-
generative sygdomme.

Fungerer som antenner
En alvorlig faktor er, at mun-
dens amalgamfyldninger, 
kroner, broer, implantater 

fyse med kemisk og elektro-
magnetisk forgiftning og de-
generation til følge. Forskere 
fra Lund Universitet påviste 
ligeledes en øget porøsitet 
(større huller) i blod-hjerne-
barrieren ved mobiltelefoni, 
så kviksølv, andre tungmetal-
ler, farvestoffer m.m. i stigen-
de omfang kan passere fra 
blodstrømmen til hjernens 
fedtvæv.

Risiko for udvikling af 
senilitet
Påvirkningen af hjernens 
fedtvæv medfører risiko for 
tidlig udvikling af senilitet og 
Alzheimers sygdom, især for 

dens computere. Altså en på-
pegning af EMF og strålings 
betydning for lækage af 
tungmetaller, primært kvik-
sølv, fra mundens metallege-
ringer såsom ”sølvfyldnin-
ger”, guldkroner,implantater, 
ortodontiske bånd og bøjler 
m.m.

Synergibelastning af 
hypofysen
Konsekvens: Synergibelast-
ning af overordnede hormon-
kirtler som hypofyse og epi-

Jeg har de sidste 10 år i sti-
gende omfang orienteret mi-
ne patienter på klinikken om 
den mulige sundhedsrisiko 
og sygdom ved sammenfald 
af mobiltelefoni, oral galva-
nisme, amalgamfyldninger 
og andre metallegeringer i 
mundhulen.

Svenske undersøgelser fra 
90’erne påviste relativt for-
højet kviksølvbelastning af 
amalgambærere med skærm-
arbejde i kraft af elektron-
bombardementet fra dati-

Tandpleje og mobilstråling 
– et bombardement af din hjerne

Med indendørs wifi og mo-
bilmaster udendørs bliver vi 

hver dag krydsbestrålet af et 
utal af trådløse sendere. Mobil-
strålingen forstærkes af mundens 
amalgamfyldninger, kroner, broer 
og implantater, der fungerer som 
antenner – tandlæge Vithus Torke 
Hartz beretter fra sin mangeårige 
oplysningsindsats.

Af: Vithus Torke Hartz, holistisk tandlæge. 

Russisk dokumentation 
Det omtalte russisksprogede storværk har ISBN Nr 978-
5-282-03249-9. Indholdet er resumeret på engelsk. Den 
engelske titel er: ”Cellular Communication and Health” – 
Electromagnetic Environment – Radiobiological and Hygi-
enic Problems – The Prognosis of Hazard!

Forskere fra Lund Universitet har påvist øget 
porøsitet (større huller) i blod-hjernebarrieren 
ved mobiltelefoni, hvorved kviksølv og andre 

tungmetaller, farvestoffer m.m. lettere  
kan passere fra blodstrømmen til  

hjernens fedtvæv.

Om  
Vithus Torke Hartz
• Amalgam-fri klinik siden 1985
• Afgiftning og kostrådgivning
• Tandlægeskræk kureres med akupsyk
• Spændingsbetonet hovedpine  

– diagnose og behandling
• Kraniosakral terapi
• Bestemmelse af optimal bidhøjde

Vithus Hartz tilbyder at tage ud og holde 
foredrag for terapeuter og behandlere.


