
På Jordstrålningscentrum testar vi GRATIS  
hur mycket du reagerar på din mobil och vad din kropp 
kräver för att skydda sig, vilket är högst INDIVIDUELLT. 
 
Vi har valt ut och arbetar bara med de bästa produkterna på marknaden med 
avseende på både prestanda och lågt pris.   

  

HUR GÅR TESTET TILL?  

Vi kontrollerar OM du reagerar och HUR MYCKET.  
Vi arbetar med kinesiologi = muskeltest, samt auratest. 
1. Test med muskeltest (kinesiologi) för att se OM din kropp reagerar  
negativt på din mobil (vilket så gott som alla gör). Du får i så fall svagare muskler 
omgående. 
2. Test av aurorna för att se HUR MYCKET du reagerar (de allra flesta reagerar 
ganska kraftigt). Våra olika auror reagerar storleks- och/eller innehållsmässigt.  
3. Vi testar fram det skydd just din kropp kräver,  
vilket är HÖGST INDIVIDUELLT. Vi börjar med att testa med de vanligtvis bästa 
avstörarna (150-295:-), som läggs i din mobil för att skydda.  
Om de inte skulle fungera (mer ovanligt) så har vi flera andra att testa,   
så att vi får fram en lösning som fungerar för just dig och din mobil.  
Vi testar din mobil GRATIS på föredragskvällar i Stockholm mellan 18:10 - 18:30.  

 

KÖP ALDRIG EN AVSTÖRARE UTAN TEST!  
Den kanske inte hjälper dig! Det är högst individuellt! Vi har tyvärr aldrig sett en 
avstörare som hjälper alla, då hade vi omedelbart sålt bara den sorten!  
Vi har heller inte hittat något som hjälper någon till 100%.  
Summan av belastningar avgör vår hälsa! 
Ta alltså bort onödiga störkällor och stärk dig själv. Skaffa kunskap! 

 

Vill du KÖPA våra produkter? 
-  På kurser och föredragskvällar:  
   Vi tar med ett antal produkter, men begränsat sortiment.  
   På föredragskvällar i Stockholm (med många olika teman inom det alternativa   
   området) så testar vi gratis kl.18:10-18:30 utan att du behöver betala inträde. 
   Se vår hemsida för adress och datum för föredrag.   
-  Postorder:  Ring eller maila in beställningar. Frakt och ev. postförskott         
    tillkommer.                                                                                            2015-10 

         

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
Kontor: Stockholmsv. 158, 187 32 TÄBY   

Tel: 08 - 510 110 25.    jc@vingar.se  
www.jordstralningscentrum.se 

MOBILTELEFONER AVGER  
SKADLIG STRÅLNING  

OCH ENERGI !!!! 
Inte bara mobiler strålar. Sladdlösa telefoner, routers etc. strålar ofta med  
maxstyrka dygnet runt oavsett om du ringer eller ej = radiosändare i ditt hem.  
Det som stör oss är inte bara den mätbara radio- eller elektromagnetiska 
strålningen utan mer. OBS att mobil- och andra telefoner stör kroppen även 
avslagna. Människan störs av mp3-spelare och liknande populära trådlösa prylar. 
Datorer, TV och lågenergi-, LED- och Halogen-lampor påverkar mycket. 
Elstängsel, kraftledningar m.m. stör även avslagna. ”Felkopplade” lampor hemma 
kan t.o.m. störa mer när de ej lyser.  
 

Det finns många skrämmande vetenskapliga studier och erfarenheter om skadlig 
mobilstrålning. Det är upp till var och en att välja att lyssna till de som har dyrköpta 
hälsoerfarenheter av strålning eller välja att tro på de undersökningar som våra 
politiker, fabrikanter och vetenskapsmän väljer att peka på för att kunna förneka att 
mobil-strålningen kan vara farlig. Det finns ändå mängder av bra vetenskapliga 
rapporter om de skador som kan uppstå och påverka hälsan, t.o.m. att de även 
ärvs till nästa generation. Du hittar lätt själv sådana studier på internet.  
Det är även vår erfarenhet att strålningen påverkar negativt,. 
  

Läs mer om strålning på http://adante.se  
Börja läs under ”Mobiltelefoner”, ”Elöverkänslighet”, ”Amalgam”, ”Allergi”  
och om vår svenska forskare: http://ollejohansson.adante.se 
Bland de svenska hemsidorna finns bl a: Elöverkänsligas riksförbund, som har 
mängder av info och länkar om el, datorer, mobiltelefoner etc: 
www.eloverkanslig.org  Vågbrytaren: www.vagbrytarenstockholm.se   
Det finns mängder av utländska länkar bl. a. om Freiburg-uppropet där många 
utländska läkare varnar för mobilstrålningen. Speciellt farlig är strålningen för barn.     

 
               

Telefon: 08 - 510 110 25 

       www.jordstralningscentrum.se 

Vi har skydd för bl. a.  
mobilstrålningen, 

men på ett alternativt sätt! 

http://www.jordstralningscentrum.se/
http://www.eloverkanslig.org/
http://www.jordstralningscentrum.se/


                          BIOS  BIOS  BIOS  BIOS  BIOS 

BIOS-brickor  Pris: 295:- 

  

Används för balansering av bl. a.  

  

 - elstrålning   
(placera på elsladd eller på apparaten 
och på lägenhetens ingående elledning. 
Når du den inte, sätt så nära elskåpets 
av/på-knapp du kan.  
Därmed når du ingående ledning. 
Plastskåp svårare än plåt.)  
 - jordstrålning (fungerar oftast bra att 
sätta på proppskåpet enligt ovan)  
 - mobiltelefoner och  
andra bärbara telefoner 
(läggs t ex innanför skalet/batteriet.  
Sätt bricka på både sändar- och 
mottagarenheterna på bärbara telefoner 
då de sänder kontinuerligt oavsett om 
de används eller ej.)  
OBS att mobiler stör på långt håll även 
avslagna.  
Alla reagerar olika så helst ska du testa 
vad som hjälper dig.  
Ingen avstörare hjälper alltid alla!  
 - alla trådlösa hemtelefoner och 
elektronikprylar med klocka.  
 - för att ge liv åt ”energidöd” hem- 
och kontorsluft  
(placera framför utblåsningen,  
eller på rör) 
 - för att ge energi åt ”dött” 
kranvatten och allt vätskefyllt du 
köpt i affärer.  (håll brickan mot 
glaset/flaskan några sekunder) 
 - mobilsändarmast  
(sätt den på jordledningen) 
 - bilen  
(förbättra inblåsningsluften och elen)  
 - tillfällig värk  
(prova att hålla plattan på smärtstället 
några minuter) 
Se brickorna som en slags hjälp mot 
människoovänliga störningar. Ha inte 
för många brickor i din närhet samtidigt.  

 
Alternativt kan du använda en  
BIOS-plugg Pris:  650:-
som sätts i jordat eluttag för 
balansering av  
el- och jordstrålning inomhus.    
(Alla våra priser är inkl. moms)    
 
En plugg/bricka räcker för att minska  
strålningen i en normalstor villa utan 
alltför mycket störande elprylar.  
Minskar ej den mätbara elstrålningen, 
men minskar din reaktion på den.  
Pluggen är bra att ha vid resor och för 
att låta bekanta låna för att känna 
skillnad om ev. dålig sömn kan bero 
på strålning.  
Våra 1000-tals tester visar att alla 
vuxna och numera de flesta barn 
(speciellt de med dator, mp3-spelare, 
mobil...)  reagerar negativt på el- och 
jordstrålning.  
 

Vi testar Dig  
GRATIS  

på mässor och  
föredragskvällar! 

Mer info: Ring oss: 08–510 110 25 

 
Läs gärna först mycket mer på:  

http://bios.adante.se 

 
 

Plus & Minus  Plus & Minus  Plus & Minus 
 

Uppfinnaren Bertil Pettersson 
har fått fram Plus & Minus- 

produkter för att både människa 
och miljö ska vara  

”2-poligt” balanserade! 

 

 
 

STRÅLNINGS-AVSTÖRARE:  
 
Det finns flera olika   
Plus & Minus-produkter  
för att minska strålningskänslighet:  
 
Mini-platta för lågenergilampa.      50:- 
 
Mini-allround för mp3, Ipod etc.    90:- 
 

Platta för mobiltelefonen, som 
minskar strålningskänsligheten.    120:- 
 
Starkare Allround-platta.              150:-. 
 

Är du mycket känslig för strålning så 
kan du behöva en stark medaljong: 
 

Medaljong, ”blomma” i silver,  
ett halssmycke                15 mm.  340:- 
 

Z-ring kläms runt elsladd,  
för att balansera el.                       140:- 
 

Energirör med 28 olika homeopatiska 
piller, ger positiv atmosfär i auran,  
skyddar mot el.                              290:- 
 

30 dagars öppet köp på  
”strålningsavstörare”  
för att du skall hinna prova dess effekt! 
 

Mer info:  Ring oss: 08 – 510 110 25 

Läs gärna först mycket mer på: 

http://plusminus.adante.se 

Många människor, även elöver-
känsliga och andra allergiker,  

har rapporterat massor av positiva 
resultat av Plus & Minus: 

De säger sig MÅ BÄTTRE 
 när de själva och miljön 

 är Plus & Minus-balanserad.   
De mår bättre av  

energiberikat vatten  
med ökad syresättning  

och förstärkt tvåpolighet!  
Läs mycket mer på hemsidan! 

 
Små, bra vattenvirvlare till 
kökskran. 
Utan kulled.(22x16mm)   Pris:  1.280:- 
Med kulled (22x42 mm)  Pris:  1.655:- 
 
Duschvirvlare (50x40 mm)     1.650:- 
 
Resevirvlare  1.155:- (lös tratt) 
passar även för öl, vin, whisky och 
konjak,som ofta får ”mjukare” smak! 
 
Villaägaren kan använda en virvlare 
(75x70mm), som passar ingående 
kallvattenledning för att få ”2-poligt” i 
alla tappställen: kök, badkar, dusch, 
utevatten för växter osv.  
Till nya villor oftast rördimension 
 ¾” (invändig gänga 26 mm),  
annars 1” (invändig gänga 32 mm).  
Kostar 2.000:- resp. 2.500:-.  
Installeras av rörmokare efter ev 
vattenmätare. 

 


