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ILMASTO- JA ÄÄRI-ILMIÖT OVAT UHKANA ASUMISELLE JA HYVINVOINNILLE
Myrskyt tulvat ja auringonpaahde lisääntyvät maapallollamme, joiden vaikutuksesta sisäilmaongelmat ilmastomuutoksen takia uhkaavat lisääntyä suomessa ja maapallollamme.
Ihmisille haitallinen säteily (kansankielellä maasäteily) on maasta tuleva sähköinen ilmiö, joka esiintyy kodeissamme, työpaikoillamme, ja vapaa-ajallamme myöskin pihapuutarhoissa, joka on haitaksi säteilystä kärsiville
henkilöille. Tiedotusvälineissä terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaiset kertovat yli miljoonan suomalaisen
olevan sairaita. Suomalaisia vaivaa unettomuus, stressi ja siitä aiheutuvat muut vaivat. Meillä suomalaisilla
onkin todellinen tarve saada apua hyvinvointiimme ja asumisviihtyisyyteemme.
Monia henkilöitä vaivaavat maasäteilyn ja vesisuonien aiheuttamat oireet. Ihmisiltä ja kotielämiltä on kadonnut luontainen vaisto väistää näitä haitallisia säteilylinjoja ja siksi vuoteemme, työhuoneemme, työtuolimme,
kenties koko asuntomme voi sijaita vaarallisesti vaikuttavilla säteily linjoilla. Merkkejä maasäteilyn altistumiselle
ovat mm. sietämätön väsymys, immuniteettipuolustuksen häiriintyminen, yöllinen hikoilu, suonenveto, jalkojen paleleminen, jalkasärky, erilaiset kolotukset ja yöllinen käveleminen, unettomuus, stressi ja siitä aiheutuvat
muut sairaudet.
´
Näistä vaivoista esimerkkinä ovat tiedotusvälineistä poimittuja avunhuutoja säteilystä kärsiviltä henkilöiltä:
Olen kokenut 900 yötä pahinta kipua, unettomuus on karmea polku muihin terveysongelmiin, miksi uni ei tule,
unettomuus aiheuttaa sairauspoissaoloja, stressi altistaa sydämen lisälyönneille, miksi kärsin jatkuvasta väsymyksestä, työuupumuksesta itku– tai raivokohtaukset ovat työssä vakavia, muistivaikeudet kun asiat eivät
pysykään hanskassa, työstressi voi tuplata perussairaan miehen kuolinriskin, unitutkijallakin on silloin tällöin
uniongelmia. Aamutohtorit tv-ohjelmassa 9.5.2018 puhuivat miljoonan suomalaisen olevan sairaita, joiden
sairauksiin ei ole lääkettä löytynyt. Unitutkijatkin kertovat tutkimuksistaan, että joka viides suomalainen kärsii
unettomuudesta.

MAASÄTEILYN ESTIN ON KOTIMAINEN UUTUUSTUOTE JOKA VOI AUTTAA
TEHOKKASTI TORJUMAAN MAASÄTEILYN HAITTAVAIKUTUKSET
ESIMERKKEJÄ ESTINLAITTEIDEN KÄYTTÄJÄPALAUTTEISTA:
- Mahtavaa; Olette tehneet keksinnöllänne todella suuren helpotuksen kaikille niille ihmisille, jotka kärsivät
näistä eri syistä johtuvista säteilyongelmista. Emme voi kuin esittää lämpimät kiitoksemme työryhmällenne,
niin mittauksista kuin estolaitteidenasennuksesta. Toivomme, että jaksaisitte tehdä rohkeasti työtä säteilyn
estämisen parissa asumisviihtyisyyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.
- Lämpimät kiitokset Estin–laiteen työryhmälle, jotka olette maasäteilyn estolaitteiden kehittämistyössä
mukana, jatkakaa laitteiden valmistusta ja markkinoille tuomista laajamittaisesti koko suomeen. Voimmekin
kiittäen ilmoittaa, että asunnossamme voimme asua maasäteilyvapaasti ja siitä voimme kiittää laitteiden
keksijää Risto Skottmannia. Voimmekin lämpimästi suositella maasäteilyn estolaitteita henkilöille ja perheille
joilla on kodeissaan säteilyn haittavaikutuksia hyvinvoinnissaan ja asumisviihtyisyydessään.
- Laitteiden asennuksen jälkeen kodissamme ei enää ole havaittu säteilyn merkkejä, yöunen laatu on paratunut, jalkojen paleleminen loppunut, sekä krampit hävinneet kokonaan.
- Tein Estin–laitteilla kokeiluja kodissani kymmenen kertaa, aina laiteet toimivat kun ne oli asennettu ohjeiden
mukaisesti kohteisiin kun poistin yhden estimen, säteily palasi heti kohteeseen. Aina kun käytin neljää estintä
säteilyä ei esiintynyt. Hyvä Keksintö.
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