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Elektrosmog – niewidzialny wróg

Życie na Ziemi rozwinęło się w zgodzie z naturą, w środowisku o bardzo niskim natężeniu
pól elektromagnetycznych. To naturalne promieniowanie to pole magnetyczne Ziemi, pole
wytwarzane przez wyładowania atmosferyczne i promieniowanie Słońca. Wszystkie formy
życia na Ziemi, łącznie z człowiekiem, przystosowały się do nich w drodze ewolucji, a nawet
nauczyły się niektóre z nich wykorzystywać. U osób przebywających przez dłuższy czas w
izolacji od naturalnych pól elektromagnetycznych stwierdzono wiele negatywnych objawów:
zmęczenie, nerwicę, bóle głowy, zaburzenia pracy układu wegetatywnego. Świadczy to o
tym, jak silnie jesteśmy związani z tym elementem środowiska naturalnego. De facto,
organizm ludzki to przede wszystkim skomplikowany układ bioelektryczny, a dopiero potem
biochemiczny. Nasze serce i mózg działają w oparciu o impulsy elektryczne, poszczególne
narządy oraz DNA generują pola elektromagnetyczne. Prawie wszystkie procesy
zachodzące w naszych komórkach przebiegają przy użyciu prądu elektrycznego o bardzo
małych natężeniach. Te prądy działają jako element wykonawczy. Natomiast elementem
sterującym jest pole magnetyczne Ziemi - to ono warunkuje prawidłowość zachodzących
procesów biologicznych. Dlatego też sztuczne promieniowanie elektromagnetyczne może
zaburzać podstawowe procesy biologiczne w żywych organizmach.
Od 2000 lat pole magnetyczne Ziemi systematycznie słabnie. Jednocześnie w ostatnich
czasach zwiększyło się drastycznie natężenie sztucznych pól elektromagnetycznych. Te
pola wytwarzane są przez człowieka: ich źródłem jest domowa instalacja elektryczna, linie
energetyczne, urządzenia domowe (lodówki, pralki, komputery, telewizory, suszarki do
włosów), samochody, pociągi, stacje nadawcze radia i telewizji, anteny telefonii
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komórkowej, radary, wifi, telefony komórkowe, bezprzewodowe telefony domowe, kuchenki
mikrofalowe, itd. Zdaniem prof. Olle Johansson’a z Wydziału Neurobiologii w Instytucie
Karolińska w Szwecji, w przeciągu ostatnich 10 lat ilość sztucznego promieniowania, jaka
oddziałuje na nasze ciała, wzrosła 1000 000 000 000 000 000 razy! 1 Człowiek nie jest
fizjologicznie przygotowany na taką ilość elektrosmogu. Następstwem jest wzrost tzw.
chorób cywilizacyjnych oraz wielu innych zaburzeń.

Co to jest promieniowanie elektromagnetyczne (PEM)
Wokół wszystkich obiektów mających ładunek elektryczny powstaje pole elektryczne.
Jeśli ładunki elektryczne zaczynają się poruszać, obok pola elektrycznego pojawia się
również pole magnetyczne. Ponieważ są one ze sobą nierozerwalnie związane, określa się
je mianem pola elektromagnetycznego.
Spektrum elektromagnetyczne dzieli się zwyczajowo na dwie części: promieniowanie
jonizujące i niejonizujące. Jednakże w literaturze często używa się terminu „pola
elektromagnetyczne” (PEM) (ang. EMF – electromagnetic fields) tylko w odniesieniu do
promieniowania niejonizującego, czyli zakresu, którego częstotliwość jest mniejsza od
częstotliwości światła. W niniejszej broszurze mówiąc o PEM, będziemy mieć na myśli
właśnie ten zakres promieniowania.
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W “Generation Zapped” (film dokumentalny)
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PEM rozchodzi się w przestrzeni z prędkością światła, w postaci fal
elektromagnetycznych. Główne cechy fal elektromagnetycznych to częstotliwość, długość
fali i moc.
Fala zmienia się nieustannie. Liczba tych zmian, czyli drgań fali w czasie sekundy,
nazywana jest częstotliwością, a jednostką miary częstotliwości jest herc (Hz). 1 Hz oznacza
jeden cykl na sekundę.
Natomiast długość fali to odległość, jaką przebiega fala. Jest ona odwrotnie
proporcjonalna do częstotliwości: im wyższa częstotliwość, tym krótsza fala.
Moc określa się w różnych jednostkach w zależności od natury i częstotliwości sygnału.
W przypadku radiofal, używa się określenia gęstość mocy (ang. Power Density) - jest to siła,
z jaką nadawany jest sygnał (przy danej częstotliwości emitowany sygnał może być
silniejszy lub słabszy). Gęstość mocy podaje się w mikroWatach na metr kwadratowy
(µW/m2), mikroWatach na centymetr kwadratowy (µW/cm2) lub miliWatach na metr
kwadratowy (mWm²), a składową elektryczną PEM w woltach na metr (V/m). Niestety nie
ma jednolitego standardu.
Podstawowa klasyfikacja PEM opiera się na częstotliwości. Nas interesują zasadniczo
dwa przedziały spektrum: tzw. niskie częstotliwości oraz radiofale (zwane również
mikrofalami).
Niskie częstotliwości (ELF - Extremely Low Frequency)
Fale elektromagnetyczne z tego zakresu najczęściej są wytwarzane przez instalację
elektryczną, słupy wysokiego napięcia, transformatory – wówczas mają częstotliwość
rzędu 50 Hz.
Tak więc również w domowych urządzeniach elektrycznych płynie prąd o częstotliwości
50 Hz. Im większy jest przepływ prądu, tym większe pole magnetyczne. Szczególnie
wysokie jest ono w odkurzaczach, elektrycznych kocach, suszarkach do włosów,
maszynkach do golenia, wiertarkach i telewizorach kineskopowych.
Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez prąd płynący w instalacji elektrycznej oraz
urządzenia elektryczne działa na pewną odległość od samego urządzenia. Jeśli w
mieszkaniu nie ma uziemienia (a w wielu starszych budynkach go nie ma) lub jest ono
wykonane wadliwie, pola elektromagnetyczne z instalacji elektrycznej mogą mieć duże
natężenie w całym pomieszczeniu.
Radiofale (RF - Radio Frequency)
To bardzo wysokie częstotliwości – mierzone w MHz i GHz - zwane również falami
radiowymi lub mikrofalami.
Przykładem urządzeń emitujących ten typ promieniowania są: telefon komórkowy,
bezprzewodowy telefon domowy, wifi, WiMax, Bluetooth, elektroniczna niania, radar,
kuchenka mikrofalowa, inteligentne liczniki itd.
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Zazwyczaj myślimy o prądzie elektrycznym jako o czymś, co płynie przez kable. W
przypadku fal radiowych mamy do czynienia z elektrycznością, która „podróżuje” przez
powietrze, przenikając ściany budynków i wnikając w nasze ciała.
Wspomnianego wyżej podziału PEM dokonali fizycy. Z punktu widzenia biologii nie ma
on większego znaczenia - żywy organizm reaguje na wszystkie częstotliwości. Warto o
tym pamiętać, ponieważ przemysł telekomunikacyjny używa tej umownej klasyfikacji jako
argumentu, że wyniki badań z tego czy innego przedziału spektrum nie mają zastosowania
do reszty częstotliwości. Jest to jeden z elementów strategii dezinformacji stosowanej przez
ten przemysł.

Co to jest efekt termiczny
Kiedy fale radiowe natrafiają na ludzkie ciało, są przez nie absorbowane. W dotkniętych
tym procesem częściach ciała powstaje ciepło.
Oddziaływanie termiczne fal radiowych ma zastosowanie w kuchenkach mikrofalowych.
Dla telefonów komórkowych i innych urządzeń bezprzewodowych określa się wyłącznie
poziom oddziaływania rozgrzewającego, tzw. SAR (Specific Absorption Rate).

Oddziaływanie pozatermiczne (efekt biologiczny)
Jak wykazały badania naukowe, niekorzystny wpływ na nasze ciało mają także pola
elektromagnetyczne, które nie wywołują bezpośredniego ogrzania tkanek. Zaobserwowano
wykrywalne zmiany pod wpływem energii o bardzo małych natężeniach. Dodatkowo w
sygnale RF szczególnie niebezpieczna dla żywych organizmów jest pulsowa modulacja,
której podlega fala nośna w celu przesłania przy jej pomocy sygnału informacyjnego.
Badania wskazują, że fala poddana modulacji impulsowej jest bardziej aktywna biologicznie.
Różnice między efektem termicznym a oddziaływaniem nietermicznym (zwanym również
efektem biologicznym) najlepiej zobrazować w następujący sposób:
Kiedy podróżujemy samolotem, załoga prosi nas o wyłączenie telefonów komórkowych.
Dlaczego? Czyżby obawiała się, że nasza komórka podgrzeje samolot? To właśnie byłby
efekt termiczny.
Załodze chodzi oczywiście o coś zupełnie innego, a mianowicie o to, że promieniowanie
z telefonu może zakłócić działanie urządzeń na pokładzie samolotu. A przecież żywy
organizm to układ dużo bardziej skomplikowany niż jakiekolwiek urządzenie elektroniczne!
Nasze ciało to nie worek kartofli, które może się podgrzać, lecz wysoce złożony, subtelny
układ, w którym w każdej chwili zachodzą miliony procesów sterowanych przez ładunki
elektryczne o niezmiernie słabym natężeniu. Sztuczne PEM mogą zakłócać wiele z tych
procesów, co potwierdza współczesna nauka.
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Normy regulujące bezpieczeństwo PEM
Obecne przepisy regulujące bezpieczeństwo PEM dla ludzi i środowiska biorą pod
uwagę jedynie efekt termiczny – to pokazuje, jak nieadekwatne i przestarzałe są tego typu
normy. W większości państw zachodnich opierają się one na wytycznych Międzynarodowej
Komisji Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP - International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) z 1998 r. Określono w nich najwyższy
dopuszczalny poziom promieniowania na 1.000 µW/cm2 (61 V/m). Wytyczne te stały się
również podstawą Rekomendacji 1999/519/CE Rady UE z 1999 r. Polska i kilka innych
krajów, głównie z byłego bloku socjalistycznego, przyjęło dużo niższą normę - 10 µW/cm2
(7 V/m), gdyż to właśnie w Związku Radzieckim i innych krajach Europy Wschodniej, m.in.
w Polsce, przeprowadzono pierwsze badania nad wpływem PEM na ludzki organizm.
Musimy wiedzieć, że antena telefonii komórkowej emituje energię o mocy od 100 do 1000
razy niższej niż limit określony przez ICNIRP. Inaczej mówiąc, można postawić w jednym
miejscu od 100 do 1000 takich anten, zanim osiągniemy maksymalny poziom PEM uznany
przez Komisję za dopuszczalny! Daje to wyobrażenie o tym, kogo tak naprawdę chroni
ICNIRP – bardzo trafnie ujęli to naukowcy, którzy podpisali apel o moratorium na wdrożenie
technologii 5G w UE we wrześniu 2017 r. (The 5G Appeal):
„’Wytyczne bezpieczeństwa’ chronią przemysł [telekomunikacyjny] – nie nasze zdrowie.”
Wszystko się wyjaśnia, gdy przyjrzymy się bliżej ICNIRP.
Pomimo szumnej nazwy, która sugeruje, jakobyśmy mieli do
czynienia z międzynarodową komisją składającą się z
niezależnych ekspertów, którym leży na sercu nasze
bezpieczeństwo, ICNIRP to w rzeczywistości organizacja
prywatna i, jakby tego było mało, większość jej członków ma
powiązania z przemysłem telekomunikacyjnym i elektrycznym.
Źródła finansowania Komisji nie są przejrzyste, a ona sama nie
odpowiada przed żadnym rządem czy instytucją publiczną.
Członkowie ICNIRP zdominowali również sekcję odpowiedzialną za bezpieczeństwo PEM
(tzw. „EMF Project”) w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Przeciwko tej sytuacji
zaprotestowała grupa BioInitiative publikując w grudniu 2016 r. list otwarty skierowany do
obecnej szefowej Projektu EMF, Emilię Van Deventer (“No Confidence” Letter to the WHO
EMF Program Manager). Inicjatywę tę poparło szereg organizacji pozarządowych z całego
świata.
Ponadto w październiku 2018 roku 157 naukowców i lekarzy oraz 86 organizacji
pozarządowych z całego świata wystosowało apel do ONZ, WHO i rządów krajowych,
wzywając je do odrzucenia wytycznych ICNIRP, stwierdzając, że zamiast chronić ludność
przed szkodliwym oddziaływaniem PEM, narażają one światową populację oraz środowisko
naturalne na poważne niebezpieczeństwa (The EMF Call). W apelu tym wezwano również
te instytucje do zakwestionowania mandatu ICNIRP do ustalania wytycznych dotyczących
bezpieczeństwa PEM, jako że opinie tej komisji są wyraźnie stronnicze i przychylne branży
telekomunikacyjnej, z którą łączą ją powiązania finansowe.
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ICNIRP opracował również normy, na podstawie których określa się bezpieczeństwo
urządzeń bezprzewodowych, takich jak np. telefon komórkowy – jest to tzw. współczynnik
absorpcji swoistej, inaczej SAR. Określa on stopień nagrzewania się tkanki w skutek
pochłaniania energii PEM z telefonu, czyli uwzględnia wyłącznie efekt termiczny. Do
ustalenia SAR używa się sztucznej głowy wykonanej z plastiku i wypełnionej cieczą, a nie
prawdziwej ludzkiej głowy. Ma ona rozmiary czaszki amerykańskiego żołnierza, czyli
postawnego mężczyzny (180 cm wzrostu i 100 kg wagi). Tylko 10% mężczyzn w Stanach
Zjednoczonych ma głowę tej wielkości i tej grubości kość czaszkową, wszystkie kobiety i
dzieci plasują się poniżej tych kryteriów, więc ich głowy będą pochłaniać więcej energii z
telefonu. W dodatku SAR to wartość uśredniona na podstawie ekspozycji trwającej zaledwie
6 minut. Nikt nie przejmuje się zatem długoterminowymi skutkami używania tych urządzeń
ani efektem kumulacyjnym PEM pochodzącego z wielu różnych źródeł jednocześnie, jak ma
to miejsce w życiu współczesnego człowieka. Istniejące przepisy pozwalają również
producentom testować telefon w odległości od 0,5 cm do 1,5 cm, a nie przy samej głowie,
jak używa telefon większość z nas. Mogłoby się wydawać, że półtora centymetra to niewiele,
a jednak ma to ogromne znaczenie, bo moc PEM maleje proporcjonalnie do kwadratu
odległości. Francuska agencja ANFR, odpowiadająca za regulacje częstotliwości PEM,
przebadała w latach 2012-2016 telefony komórkowe pod względem ilości emitowanego
promieniowania i okazało się, że większość z nich przekracza dopuszczalną moc, gdy są
testowane tuż przy ciele (w niektórych przypadkach aż trzykrotnie!). 9 na 10 telefonów
przekraczało również poziom promieniowania deklarowany przez producenta.

Nasze głowy nie są z plastiku!
O tym, że telefon należy trzymać w pewnej odległości od ciała, firmy telekomunikacyjne
mają obowiązek poinformować użytkowników i rzeczywiście spełniają ten wymóg prawny z
tym, że informacja ta jest trudno dostępna – żeby nie powiedzieć ukryta – gdzieś w menu
Ustawień. Zdecydowana większość użytkowników w ogóle nie wie o jej istnieniu.
W 2016 r. Urząd Miasta Berkeley w Kalifornii (USA) wydał rozporządzenie nakazujące
punktom sprzedaży telefonów komórkowych umieszczenie w widocznym miejscu informacji,
że nosząc telefon tuż przy ciele użytkownik może być narażony na promieniowanie
przekraczające oficjalne normy bezpieczeństwa. W odpowiedzi organizacja lobbystyczna
CTIA, zrzeszająca producentów telefonów komórkowych, pozwała miasto do sądu. Godne
uwagi jest to, że przemysł ten zatrudnił adwokata, który niegdyś wsławił się jako obrońca
wielkich koncernów tytoniowych.
Znany jest fakt, że firmy z wielu branż dokładnie przeanalizowały i wyciągnęły wnioski z
taktyki stosowanej niegdyś przez przemysł tytoniowy. Polegała ona na stworzeniu szeroko
zakrojonej strategii PR, prawdziwej kampanii dezinformacyjnej, w celu zdyskredytowania
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niezależnej nauki, wywołania wrażenia wątpliwości i niepewności co do jej odkryć,
wpływania na mass media, opinię publiczną, polityków i ustawodawców. Koncerny te starały
się stworzyć wrażenie, że wyniki dotychczasowych badań nie są rozstrzygające, zatem
należy je kontynuować, przy czym finansowały własne badania, które dawały wyniki „na
zamówienie”. Jednocześnie atakowano i starano się zdyskredytować niezależnych
naukowców, podważając ich osiągnięcia i wzbudzając wątpliwości co do ich odkryć.
Dziś tę samą strategię stosuje przemysł telekomunikacyjny.

Badania nad radiofalami (RF): Czy źródło finansowania ma znaczenie?
Po lewej badania niezależne: 70% wykazało szkodliwość RF, 30% nie wykazało
żadnych skutków. Po prawej badania finansowane przez przemysł telekomunikacyjny:
tylko 32% wykazało negatywne skutki zdrowotne, 68% nie wykazało żadnych.

Wpływ PEM na zdrowie
Elektryczność a choroby cywilizacyjne
Amerykański epidemiolog Samuel Milham był pierwszym naukowcem, który zauważył
wzrost przypadków białaczki i innych nowotworów u pracowników elektrowni. Odkrył
również związek między powszechną elektryfikacją a ostrą białaczką limfoblastyczną u
dzieci. Analizując dane historyczne zauważył pewną regularność - we wszystkich krajach
następował wzrost tej formy białaczki dziecięcej wraz z postępem elektryfikacji. Inne
choroby cywilizacyjne, takie jak schorzenia sercowo-naczyniowe, cukrzyca, nowotwór
piersi, czerniak złośliwy, astma, depresja i wzrost liczby samobójstw w XX wieku, zdaniem
Milhama również mogą mieć związek z pewnymi aspektami elektryczności.
Szczególnie niebezpieczna dla naszego zdrowia jest, w opinii amerykańskiego
naukowca, tzw. „brudna elektryczność” (ang. dirty electricity), czyli obecność w instalacji
elektrycznej częstotliwości innych niż 50 Hz. Wiele urządzeń elektronicznych, takich jak
komputery, telewizory plazmowe, telefony bezprzewodowe, energooszczędne żarówki oraz
ściemniacze światła, powoduje przejściowe przebiegi napięć o wysokiej częstotliwości w
prądzie płynącym w domowej instalacji elektrycznej.
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Tanim sposobem na sprawdzenie, czy mamy w domu problem „brudnej elektryczności”
jest użycie przenośnego radia AM: nastawiamy radio między stacjami i obchodzimy
mieszkanie zbliżając radio do każdego kontaktu, wyjąwszy wcześniej z gniazdek wtyczki
wszystkich urządzeń domowych. Jeśli pojawiają się zakłócenia, oznacza to, że mamy
problem brudnej elektryczności pochodzący z zewnątrz. W przeciwnym razie podłączamy
do sieci jedno z urządzeń i znowu sprawdzamy przy pomocy radia, czy pojawią się
zakłócenia. I tak dalej, podłączając po kolei pojedynczo każde z urządzeń. Pozwoli nam to
ustalić, które z nich jest źródłem interferencji.
Rozwiązaniem jest wyłączenie problematycznych urządzeń i wyjęcie z gniazdek
wszystkich wtyczek. Powinno się to robić przynajmniej na noc. Można też zakupić specjalne
filtry (np. filtry Stetzera), które podłącza się do gniazdek elektrycznych w celu odfiltrowania
brudnej elektryczności.
Bywa, że ktoś z nadwrażliwością elektryczną czuje się gorzej po zainstalowaniu takich
filtrów. Przyczyną są błędy w instalacji elektrycznej. Zwłaszcza w starszych budynkach
zdarza się, że instalacja wykonana jest w taki sposób, że zainstalowanie filtrów spowoduje
powstawanie silnych pól magnetycznych, które będą się rozchodzić po okablowaniu w
całym domu. Pola te są niebezpieczne dla zdrowia. Niestety przeciętny elektryk pewnie nie
będzie mógł nam pomoc, gdyż elektryków nie kształci się pod tym kątem - chyba, że trafimy
na fachowca z otwartym umysłem. W przeciwnym razie lepiej zwrócić się do specjalisty z
zakresu zdrowotności wnętrz (Baubiologie).
Jak wspomnieliśmy, normy dotyczące bezpieczeństwa PEM w większości krajów
zachodnich oparte są na rekomendacjach ICNIRP, prywatnego „klubu” inżynierów
powiązanych z przemysłem elektrycznym i telekomunikacyjnym. Na tę sytuację postanowiła
zareagować grupa niezależnych naukowców, renomowanych ekspertów w dziedzinie
zdrowia publicznego, onkologii, immunologii, polityki środowiskowej itd., wychodząc z
„bioinicjatywą” polegającą na systematycznym przeglądzie istniejących badań naukowych
na temat wpływu PEM na żywe organizmy. Wyniki tej meta-analizy opublikowali w postaci
raportów BioInitiative: pierwszy w 2007 r. i kolejny w roku 2012. Do raportu z 2007 r.
przeanalizowano 2000 badań, do raportu z 2012 r. ponad 1800 – w sumie to prawie 4000
publikacji (http://www.bioinitiative.org/). Zawarte w raportach wnioski są bardzo
niepokojące. Stwierdzono, że promieniowanie elektromagnetyczne uszkadza DNA,
powoduje raka, chorobę Alzheimera, autyzm, ADHD, perforację bariery krew-mózg (na
skutek czego do mózgu dostają się toksyny), poronienia, bezpłodność i całą masę innych
problemów zdrowotnych - nie powinno nas to dziwić, bo – jak już wspomnieliśmy - żywy
organizm to złożony układ bioelektryczny reagujący na impulsy pochodzące z zewnątrz.
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PEM a nowotwory
W instalacji elektrycznej w naszych domach płynie prąd przemienny. Międzynarodowa
Agencja Badań nad Rakiem (IARC), funkcjonująca przy Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) lecz zachowująca wobec niej pewną niezależność, zaklasyfikowała w 2002 r.
zmienne pola magnetyczne niskich częstotliwości jako możliwy czynnik rakotwórczy.
Klasyfikacji dokonano głównie na podstawie badań, które wykazały związek między tymi
polami a białaczką u dzieci. Wielu naukowców wiąże je również z rozwojem choroby
Alzheimera oraz innych chorób neurodegeneracyjnych.
W 2011 r. ta sama agencja zaklasyfikowała również fale radiowe, emitowane przez
urządzenia bezprzewodowe takie jak wifi, komórka czy bezprzewodowy telefon domowy,
jako możliwy czynnik rakotwórczy. W grupie tej, oznaczonej jako 2B, znajdują się m. in.
DDT i ołów.
Wbrew interpretacji laików, określenie „możliwy” nie oznacza, że „w takim razie jeszcze
nic nie wiadomo”. IARC mogła stwierdzić, że istnieją wystarczające dowody na to, że PEM
nie powoduje raka (Grupa 4) lub też że aktualnie nie ma wystarczających dowodów na jego
działanie rakotwórcze (Grupa 3). Jednakże tego nie zrobiła.
Kryteria Agencji są bardzo rygorystyczne, tak więc "możliwy rakotwórczy" oznacza, że
istnieje już dość duża liczba badań na zwierzętach, które wykazały rakotwórczość danego
czynnika, oraz pewna liczba badań epidemiologicznych na populacji ludzkiej, które to
potwierdzają.
Wysoko cenione są zwłaszcza badania epidemiologiczne szwedzkiego onkologa
Lennarta Hardell’a. Wykazał on, że długotrwałe używanie telefonu bezprzewodowego (czy
to komórkowego, czy też domowego) zwiększa ryzyko glejaka (nowotwór złośliwy mózgu)
oraz nerwiaka nerwu słuchowego. Nowotwór pojawia się po tej stronie głowy, do której
osoba zazwyczaj przykłada telefon. Inne badania wykazały również zwiększone
prawdopodobieństwo pojawienia się guza ślinianki przyusznej.
Prawdopodobieństwo nowotworu głowy wzrasta dwukrotnie u osób dorosłych, które
używały telefonu przez okres 10 lub więcej lat. Przy całkowitym czasie używania
wynoszącym 2000 godzin ryzyko wzrasta trzykrotnie (wystarczy używać telefon przez ½
godziny dziennie, żeby po 10-11 latach dało to 2000 godzin). Na największe ryzyko
narażone są dzieci i młodzież – u osób, które zaczęły używać komórkę przed 20-tym rokiem
życia, prawdopodobieństwo raka głowy po 20-tym roku życia (przedział wiekowy 20-29 lat)
jest aż 5-krotnie wyższe!
UE stworzyła niedawno projekt badawczy pod nazwą MobiKids, mający na celu
zbadanie, czy obserwowany obecnie wzrost nowotworów głowy u ludzi młodych może mieć
związek z używaniem przez nich telefonów komórkowych.
Eksperci twierdzą, że dzieci i młodzież nie powinny być nigdy wystawione na działanie
PEM. Organizm dziecka nadal się rozwija, w czasie wzrostu następuje szybki podział
komórek, a to powoduje, że jakikolwiek czynnik rakotwórczy oddziałuje na taki organizm
znacznie silniej niż na organizm dorosły.
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Absorpcja promieniowania z telefonu komórkowego u 5-latka, 10-latka i osoby dorosłej (GSM,
częstotliwość 900 MHz). Skala po prawej pokazuje SAR w W/kg (Gandhi et al., 1996).

W 2012 r. włoski Sąd Najwyższy przyznał odszkodowanie mężczyźnie, który nabawił się
guza mózgu po tym, jak przez lata po kilka godzin dziennie używał w pracy telefonu
komórkowego. Sąd w Ivrei, również we Włoszech, wydał podobny wyrok w 2017 r. W roku
2018 rozpoczął się proces w Wielkiej Brytanii przeciwko Nokii – sześćdziesięcioletni
mężczyzna domaga się odszkodowania za nerwiaka nerwu słuchowego, który pojawił się,
jego zdaniem, na skutek wieloletniego używania telefonu komórkowego. Kilkanaście
podobnych spraw toczy się także w Stanach Zjednoczonych.
PEM wiązane jest również z rozwojem białaczki, raka piersi, czerniaka, chłoniaka i innymi
rodzajami nowotworów.
Warto również wiedzieć, że większość firm ubezpieczeniowych nie chce ubezpieczać
producentów telefonów komórkowych od ryzyka, jakie stanowi dla zdrowia pole
elektromagnetyczne. Powinno nam to dać do myślenia.
Od czasu, gdy IARC w 2011 r. zaklasyfikowała te promieniowania jako możliwy czynnik
rakotwórczy, pojawiło się wiele nowych dowodów naukowych i badacze tacy jak dr. Hardell
wielokrotnie apelowali o zmianę klasyfikacji na „czynnik o dowiedzionej rakotwórczości”
(Grupa 1 w klasyfikacji IARC).
W 2015 r. ponad dwustu naukowców z całego świata, specjalistów w dziedzinie pól
elektromagnetycznych, wystosowała apel do WHO i ONZ oraz krajów członkowskich, aby
podjęto pilne działania w tej sprawie, twierdząc, że w przeciwnym razie grozi nam katastrofa
zdrowia publicznego (International Scientist Appeal on Electromagnetic Fields).
Uszkodzenia DNA
Jednym z mechanizmów powstawania raka są prawdopodobnie powodowane przez
PEM uszkodzenia DNA. Okazuje się, że nasze DNA reaguje już na minimalne dawki
promieniowania - miliard razy niższe od poziomu powodującego podgrzanie tkanki! Zdaniem
Dr. Martina Blank’a, z Wydziału Fizjologii i Biofizyki Komórkowej na Columbia University w
Nowym Jorku, który prowadził badania na ten temat, istnieją przekonujące dowody na to,
że praktycznie każdy poziom PEM uszkadza nasze DNA. Co gorsze, uszkodzenia te są
przekazywane w genach następnym pokoleniom.
„Jesteśmy naprawdę częścią wielkiego eksperymentu biologicznego, bez naszej
świadomej zgody.” Dr. Martin Blank (International Scientist Appeal on Electromagnetic
Fields (EMF) Martin Blank PhD Spokesperson)
10

Po lewej: kontrolne DNA, nie wystawione na działanie promieniowania. W środku:
uszkodzenia DNA spowodowane przez promieniowanie rentgenowskie. Po prawej:
uszkodzenia DNA po dwugodzinnej ekspozycji na mikrofale o częstotliwości 2,45
GHz na poziomie emitowanym przez telefon komórkowy, nieprzekraczającym tzw.
bezpiecznego poziomu SAR. (Lai, 1996)

Perforacja bariery krew-mózg
Bariera krew-mózg ma za zadanie chronić wrażliwą tkankę mózgu przed napływem
toksyn. Wiele badań, przeprowadzonych w większości na zwierzętach, wykazało, że już
radiofale o mocy 0,001 W/kg (czyli tyle, ile dociera do nas z telefonu komórkowego
trzymanego na odległość wyciągniętego ramienia) wystarcza, by spowodować patologiczną
perforację tej bariery. Po pewnym czasie może dojść do uszkodzenia komórek mózgu. Dla
porównania, norma europejska dla telefonów bezprzewodowych to 2 W/kg.
Choroby neurodegeneracyjne
Istnieją badania wykazujące, że średnio-wysokie poziomy PEM o częstotliwości 50 Hz
powodują wzrost ilości beta amyloidu, białka wiązanego z rozwojem choroby Alzheimera.
Dodatkowym czynnikiem ryzyka są zakłócenia w produkcji melatoniny, zwanej hormonem
snu, która ma również silne właściwości przeciwutleniające. Zauważono, że melatonina
chroni przed chorobą Alzheimera. Jej produkcja w szyszynce jest zakłócana przez PEM
wszystkich częstotliwości.
Autyzm, ADHD i zaburzenia zachowania u dzieci
Zauważono, że biologiczne markery autyzmu i jego objawy kliniczne wykazują
zaskakujące podobieństwo do objawów udokumentowanych jako skutki oddziaływania
radiofal na ludzki mózg. Obecna epidemia autyzmu oraz tak często obserwowane u dzieci
problemy z uwagą, pamięcią, koncentracją i zachowaniem mogą mieć związek z ogromną
ilością elektrosmogu w otoczeniu. Zauważono, że PEM oddziałuje szczególnie silnie na
komórki macierzyste, a tych jest najwięcej w płodzie i w młodych organizmach, które
rozwijają się i rosną. Z tego powodu dzieci są dużo bardziej narażone na zaburzenia w
rozwoju mózgu pod wpływem tego promieniowania.
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PEM pogarsza również objawy zatrucia metalami
ciężkimi. U dzieci z wysokim poziomem ołowiu,
korzystających często z telefonu komórkowego,
zauważono zwiększone ryzyko ADHD. Przyczyną
tego zjawiska jest prawdopodobnie perforacja bariery
krew-mózg.

Pas chroniący przed PEM dla kobiet w
ciąży to norma w Chinach

Ekspozycja na PEM w czasie ciąży ma negatywny
wpływ na rozwój mózgu u płodu. U dzieci kobiet
używających w czasie ciąży telefonu komórkowego
zaobserwowano częściej hiperaktywność, problemy
z zachowaniem oraz problemy emocjonalne. Rosja w
2012 r. wydała zalecenie, aby kobiety w ciąży unikały
używania komórki, w Chinach natomiast zazwyczaj
noszą one na brzuchu specjalny pas chroniący płód
przed PEM.
Bezpłodność i poronienia

Radiofale uszkadzają ludzkie plemniki, zmniejszają ich liczebność i ruchliwość. Noszenie
telefonu komórkowego w kieszeni spodni czy też trzymanie na kolanach laptopa może
doprowadzić do problemów z prokreacją. PEM zaburza również płodność u kobiet i
zwiększa ryzyko poronienia.
Problemy z sercem
Ekspozycja na radiofale może powodować arytmię, palpitacje, ból lub uczucie ucisku w
klatce piersiowej, zmiany w ciśnieniu krwi lub trudności w oddychaniu. Fale te mogą również
zakłócać działanie rozrusznika serca.
Wpływ na układ odpornościowy
PEM zakłóca normalne procesy fizjologiczne ludzkiego organizmu (zakłócenie
homeostazy) i ma negatywny wpływ na działanie naszego układu odpornościowego. Może
przyczyniać się do zmniejszenia odporności na choroby, wywoływać stany zapalne i reakcje
alergiczne. Zdaniem szwedzkiego naukowca, Olle Johansson’a, elektrosmog może być
jedną z przyczyn wzrostu zachorowań na astmę i alergie.
Zaburzenia na poziomie komórkowym
Promieniowanie elektromagnetyczne zakłóca działanie tzw. pompy wapniowej w błonie
komórkowej, a więc powoduje zaburzenia w sygnalizacji komórkowej. Pod wpływem PEM
do komórki „przeciekają” nadmierne ilości wapnia, czego skutkiem jest upośledzenie pracy
mitochondriów, odpowiedzialnych za produkcję energii niezbędnej organizmowi do życia.
Może to prowadzić do powstania tzw. zespołu chronicznego zmęczenia i do bardzo
szerokiej gamy objawów, określanej jako „nadwrażliwość elektromagnetyczna”.
Utrzymujący się długo wysoki poziom wapnia wewnątrz komórki powoduje wiele zaburzeń
fizjologicznych, co z czasem doprowadzi do stanów chorobowych. W opinii dr. Martina
Pall’a, emerytowanego profesora Biochemii i Podstawowych Nauk Medycznych
Państwowego Uniwersytetu w Waszyngtonie, zaburzenie działania pompy wapniowej
tłumaczy większość problemów zdrowotnych powodowanych przez PEM - od uszkodzeń
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DNA, poprzez nowotwory, choroby neurologiczne i autoimmunologiczne, aż po zaburzenia
układu hormonalnego, płodności i poronienia. A więc twierdzenie, jakoby nie mogło być
oddziaływania, gdyż nie istnieje żaden znany mechanizm, który by je tłumaczył, jest
nieprawdziwe – twierdzenie to jest jednym z filarów propagandy koncernów
telekomunikacyjnych i „przejętych” przez nie instytucji takich jak WHO czy unijny SCENIHR
(Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia).
Nadwrażliwość elektromagnetyczna
W radzieckich badaniach nad wpływem PEM na człowieka określono zespół objawów,
któremu nadano nazwę „choroby mikrofalowej”. Dziś syndrom ten nazywany jest
nadwrażliwością elektromagnetyczną (EHS – Electrohypersensitivity). W rzeczywistości
EHS to nie choroba, lecz raczej zaburzenie wywołane przez toksyczny czynnik
środowiskowy, jakim jest zanieczyszczenie elektromagnetyczne. Przy krótkotrwałej
ekspozycji jej objawy ustępują samoistnie, gdy osoba nadwrażliwa znajdzie się w
środowisku wolnym od promieniowania. Ponieważ jednak negatywne skutki zdrowotne PEM
kumulują się w organizmie, przy długoterminowej ekspozycji mogą się stać nieodwracalne.
Objawy EHS są bardzo różne, najczęściej wymienia się zaburzenia snu, koncentracji i
pamięci, zmęczenie, rozdrażnienie, objawy grypopodobne, bóle lub zawroty głowy,
zaburzenia rytmu serca, ale mogą to być również bóle stawów lub mięśni, podwyższony
poziom cukru we krwi, szumy lub dzwonienie w uszach i wiele innych. Ocenia się, że ok.
5% ludności krajów rozwiniętych cierpi na tę przypadłość w postaci ostrej, a dodatkowe 35%
ma objawy umiarkowane, często nawet nie zdając sobie sprawy, że przyczyną ich
dolegliwości jest elektrosmog.
Wszyscy jesteśmy wrażliwi elektromagnetycznie, gdyż człowiek jest złożonym układem
bioelektrycznym. Gdy poziom PEM w otoczeniu przekracza zdolność tolerancji organizmu,
stajemy się nadwrażliwi. Liczba osób nadwrażliwych stałe rośnie wraz ze wzrostem
zanieczyszczenia elektromagnetycznego otoczenia, gdyż efekty PEM kumulują się w
organizmie.

Inteligentne liczniki
Kolejnym urządzeniem drastycznie zwiększającym elektrosmog w naszych domach są
tzw. „inteligentne liczniki” (ang. smart meters), instalowane przez zakłady dostarczające
energię elektryczną, gaz czy wodę. W większości krajów liczniki te działają bezprzewodowo
wysyłając silny sygnał max. co 30 sekund. Indukują również do domowej instalacji
elektrycznej „brudną elektryczność”. Istnieje wiele doniesień o pogorszeniu stanu zdrowia
osób, w których domach je zainstalowano. Spięcia, które mogą powodować, były też
przyczyną pożarów. Wbrew zapewnieniom firm energetycznych, które twierdzą jakoby
inteligenty licznik miał przyczyniać się do oszczędności energii elektrycznej, doświadczenia
krajów, w których je zainstalowano, wskazują, że rachunki za światło wzrosły zamiast
zmaleć. Częste są również błędy w rachunkach – inteligentnie zawsze na korzyść dostawcy.
Smart licznik pozwala tym firmom zarządzać dostawą energii na odległość: firma może w
każdej chwili zmienić zdalnie taryfę, zmniejszyć moc lub odciąć nam światło. Oprócz tego
inteligenty licznik to atak na naszą prywatność: na bieżąco monitoruje zużycie generowane
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przez poszczególne urządzenia w domu i dostarcza te informacje w czasie rzeczywistym
elektrowni, a być może też policji czy służbom specjalnym. Przesyłane bezprzewodowo
informacje mogą również stać się łatwym celem ataków hakerów, a znajomość naszych
zwyczajów ułatwi sprawę włamywaczom. Dane te będą też prawdopodobnie sprzedawane
innym firmom w celach marketingowych – zdaniem specjalistów, dochód z ich sprzedaży
może grubo przewyższać wartość samej energii elektrycznej.
Unia Europejska dała państwom członkowskim swobodę decyzji co do wdrożenia
inteligentnych liczników. Polska poinformowała Komisję Europejską o pozytywnej ocenie ich
rozpowszechniania. Niektóre kraje zdecydowały inaczej. W Wielkiej Brytanii całkiem
niedawno władze zmieniły politykę i dały obywatelom swobodę decyzji po protestach
zorganizowanych przez organizacje pozarządowe.
Problemów zdrowotnych powodowanych przez inteligentne liczniki można by łatwo
uniknąć, gdyby przesyłały one informacje nie za pomocą mikrofal, lecz przez światłowody
lub linię telefoniczną.

Niebezpieczna technologia 5G
Już za chwilę będziemy mieć technologię 5G. Nie będzie to po prostu ulepszona wersja
poprzedniego standardu sieci komórkowej. To będzie zupełnie nowa gra: nowy zakres
częstotliwości, nowe rozwiązania technologiczne, niezwykle zagęszczona sieć stacji
bazowych na Ziemi i tysiące satelitów w przestrzeni okołoziemskiej zapewniających zasięg
w najbardziej niedostępnych miejscach na planecie. Media głównego nurtu prześcigają się
w wychwalaniu pod niebiosa wspaniałych możliwości, jakie otworzy przed nami ta
technologia: superszybki Internet, „inteligentne” domy, Internet Rzeczy, autonomiczne
samochody bez kierowcy – jednym słowem „nowy wspaniały świat”.
Ale jest pewien szkopuł, o którym milczy korporacyjna
propaganda – technologię tę wdraża się bez
przeprowadzenia żadnych testów bezpieczeństwa. A
zwiększy ona drastycznie zanieczyszczenie elektromagnetyczne środowiska – na skalę, jakiej dotąd nie
widzieliśmy.
5G będzie używało nowego pasma bardzo wysokich
częstotliwości - na chwilę obecną do 71 GHz, później
zapewne będą udostępniane kolejne pasma. Są to tzw. fale
milimetrowe (30 GHz - 300 GHz). Ponieważ w tym zakresie
częstotliwości fala jest bardzo krótka, nie dociera ona daleko
i jest pochłaniana przez przedmioty i ściany budynków.
Spowoduje to konieczność postawienia ogromnej liczby
anten nadawczych, a tym samym drastycznie zwiększy
elektrosmog w otoczeniu. 5G nie wyeliminuje sieci
poprzednich generacji, której nadal bedą używane. W
krajach, w których normy regulujące dopuszczalny poziom promieniowania są niższe niż
norma ICNIRP (np. w Polsce), wprowadzenie tej technologii może się okazać
problematyczne. Dlatego należy się spodziewać podwyższenia tych norm.
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5G oznacza antenę telefonii komórkowej maksymalnie co 10-12 budynków w warunkach
miejskich, na niemalże każdym słupie czy lampie ulicznej. Oznacza również nadajniki fal
wysokich częstotliwości w urządzeniach domowych (lodówce, pralce, telewizorze itd.) – tzw.
„Internet rzeczy” (Internet of Things – IoT). Sprzęty te bedą nas napromieniowywać w
naszych domach 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu, 365 dni w roku. I
inwigilować – podobnie jak inteligentne liczniki będą one przesyłały w czasie rzeczywistym
informacje na temat tego, co w danej chwili robią domownicy. I tak jak w przypadku
liczników, dane te mogą być wykorzystywane przez policję lub służby specjalne, lub też być
sprzedawane w celach marketingowych.
W rzeczywistości nie ma żadnej technicznej konieczności, by urządzenia w naszych
mieszkaniach były podłączone do Internetu bezprzewodowo i emitowały nieustannie
szkodliwe dla zdrowia promieniowanie. Mogą one równie dobrze być połączone do sieci za
pomocą światłowodów. Komunikacja bezprzewodowa powinna być używana jedynie tam,
gdzie jest to naprawdę niezbędne, czyli w urządzeniach mobilnych. Ze względu na swoją
szkodliwość powinna być też ściśle limitowana.
Jak wspomnieliśmy, fale milimetrowe nie docierają daleko i są łatwo pochłaniane przez
ściany i przedmioty, a dodatkowo są wrażliwe na warunki atmosferyczne. Dlatego, oprócz
ogromnej ilości stacji bazowych, 5G będzie używało technologii uszeregowania fazowego
(ang. phased array). Oznacza to, że każda stacja bazowa oraz każdy telefon komórkowy
wyposażony będzie w wiele anten (bedą one dużo mniejsze) - tzw. fazowany układ
antenowy, który pozwoli na formowanie skupionych, sterowalnych wiązek promieniowania
(Beamforming). Wiązka energii o dużej mocy kierowana będzie z telefonu prosto na antenę
i vice versa. Jeśli będziemy się znajdować między kimś, kto rozmawia przez telefon, a stacją
bazową, to wiązka ta wniknie w nasze ciało. W tłumie nieuniknione będzie nakładanie się
wiązek energii pochodzących z różnych telefonów.
Jakby tego było mało, kilka firm planuje dostarczać 5G również z przestrzeni kosmicznej,
gdzie umieszczą tysiące satelitów na niskich i średnich orbitach ziemskich. Satelity te będą
miały krótką żywotność. Dlatego istnieją uzasadnione obawy, że spaliny z rakiet
niezbędnych do wynoszenia na orbitę takiej ilości satelitów mogą spowodować zmiany w
cyrkulacji atmosferycznej w skali planety oraz w dystrybucji ozonu i temperatury. Oprócz
tego każdy z nich będzie emitował fale milimetrowe o bardzo dużej mocy, być może nawet
kilku milionów wat, z tysięcy anten połączonych w układ fazowany. Satelity te będą
umieszczone w magnetosferze, co może wpłynąć na właściwości elektryczne atmosfery.
Zaburzenia, jakie mogą powodować w środowisku elektromagnetycznym Ziemi, mogą się
okazać nawet poważniejszym zagrożeniem dla życia na planecie niż promieniowanie z
anten naziemnych.
„Plany, by napromieniowywać nas z kosmosu silnie penetrującymi falami milimetrowymi
5G są chyba największym szaleństwem, jakie kiedykolwiek wymyśliła ludzkość. Nigdzie na
Ziemi nie będzie bezpiecznego miejsca do życia.” Olga Sheean, aktywistka, autorka raportu
„No Safe Place”2

2

W Lloyd Burrell “5G Radiation Dangers – 11 Reasons To Be Concerned”.
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Ponadto należy oczekiwać wzrostu zużycia energii elektrycznej i, w konsekwencji, emisji
CO2, gdyż miliardy urządzeń przesyłających dane w ramach Internetu Rzeczy i ogromne
centra danych niezbędne do ich przechowywania generować będą zwiększone
zapotrzebowanie energetyczne.
Częstotliwości 5G nie zostały przebadane pod kątem wpływu na zdrowie i na środowisko,
a niewielka liczba istniejących badań zawiera bardzo niepokojące konkluzje. Fale
milimetrowe - przeprowadzone badania dotyczyły jedynie fal nie poddanych modulacji - są
pochłaniane przez wierzchnią warstwę skóry. Skóra to nasz największy organ biorąc pod
uwagę powierzchnię jaką zajmuje. Dr. Dariusz Leszczyński z Uniwersytetu w Helsinkach,
były członek IARC, ostrzega, że ICNIRP planuje zaklasyfikować skórę jako kończynę –
kończyny nie są chronione tak jak tułów czy głowa. Dzięki temu zabiegowi producentom
urządzeń bezprzewodowych będzie wolno wystawić skórę, niezależnie od tego, gdzie się
znajduje, na dużo wyższy poziom promieniowania.
Powierzchniowe oddziaływanie fal milimetrowych spowoduje, że będą one szczególnie
silnie oddziaływać na organizmy mające wysoki stosunek powierzchni ciała do objętości,
takie jak owady, ptaki, płazy, małe ssaki oraz rośliny, w tym również drzewa. Jest to
szczególnie niepokojące, ponieważ planuje się stawianie anten 5G również na terenach
chronionych - parków narodowych i rezerwatów przyrody.
„Przewiduję, że konsekwencją 5G będą poważne kataklizmy ekologiczne. W tym rozległe
pożary, ponieważ pod wpływem PEM rośliny stają się łatwopalne.” Prof. Martin Pall3
Jest wysoce prawdopodobne, że promieniowanie 5G będzie szczególnie silnie
oddziaływało na pompę wapniową w błonie komórkowej. Jak już mówiliśmy, prowadzi to do
całego szeregu poważnych zaburzeń i chorób, które 5G jeszcze bardziej spotęguje.
Generalnie PEM wnika głębiej w tkanki, które zawierają dużo wody. Zauważono, że fale
milimetrowe są bardzo szkodliwe dla oczu, przez co – zdaniem prof. Martina Pall’a – mogą
one wywołać „gigantyczną epidemię” czterech typów ślepoty: zaćmę, odwarstwienie
siatkówki, jaskrę i zwyrodnienie plamki żółtej. Z tego samego powodu promieniowanie to
może się okazać szkodliwe dla nerek. Na szczególne ryzyko bedą również narażone płody
i niemowlęta że względu na dużo większą zawartość wody w organizmie. Może to
spowodować skutki dwóch rodzajów: epidemię poronień lub jeszcze większy wzrost
autyzmu wśród dzieci.
„Stawianie dziesiątek milionów anten 5G bez przeprowadzenia choćby jednego
biologicznego testu bezpieczeństwa jest bodajże najgłupszym pomysłem, jaki kiedykolwiek
przyszedł komuś do głowy w historii świata.” Prof. Martin Pall4
Wiadomo również, że fale milimetrowe o odpowiednio dużej mocy mogą powodować
oparzenia. Efekt „oparzenia” wykorzystuje się n.p. w broni stosowanej do rozpraszania
tłumu i w operacjach wojskowych przez amerykańską armię (Active Denial System).

Pall M. “5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm
Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them”, str. 80.
3

4

Ibidem, str.81.
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Oprócz tego fala w technologii 5G będzie poddana modulacji impulsowej w dużo
większym stopniu niż obecne radiofale, a badania wskazują, że taka fala jest dużo bardziej
aktywna biologicznie.
Ponadto wiązki energii o dużej mocy wytwarzane przez fazowany układ antenowy mogą
wnikać w żywe tkanki głębiej niż stosowane dotychczas mikrofale. Jest prawdopodobne, że
zwiekszą perforację bariery krew-mózg. Skupiona wiązka promieniowania może też
powodować powstawanie w mózgu tzw. hotspotów - miejsc o szczególnie wysokim
natężeniu energii.
Drastyczny wzrost zanieczyszczenia elektromagnetycznego spowoduje szybki wzrost
liczby osób nadwrażliwych i nowe, nieznane dotąd choroby i zaburzenia. Istnieje też duże
prawdopodobieństwo, że wywoła nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym.
Naukowcy apelują o moratorium na wdrażanie niebezpiecznej i nie przebadanej
technologii 5G (The 5G appeal), ale nikt ich nie słucha...
Technologia ta jest już obecnie wprowadzana w Stanach Zjednoczonych oraz pilotażowo
w niektórych miastach europejskich (we wrześniu 2018 r. Orange ogłosił rozpoczęcie testów
w Gliwicach). Zgodnie z planami koncernow telekomunikacyjnych do 2025 r. już cały świat
ma używać tej formy łączności.

Czy ktoś nas chroni?
Koncerny telekomunikacyjne, firmy planujące dostarczać 5G z satelitów i korporacje high
tech produkujące mikroprocesory i urządzenia bezprzewodowe są podekscytowane
perspektywą ogromnych zysków, jaką otworzy przed nimi wprowadzenie technologii 5G.
A co z ludźmi? Co z naszym zdrowiem? Co ze środowiskiem naturalnym – zwierzętami,
owadami, roślinami, które również odczują negatywne skutki drastycznego zwiększenia
elektrosmogu w skali całej planety? Czy ktoś dba o nasze bezpieczeństwo? Czy ktoś nas
chroni przed skutkami korporacyjnej chciwości i krótkowzroczności?
Jak wspomnieliśmy, normy bezpieczeństwa dotyczące ochrony ludności przed
szkodliwym działaniem PEM nie uwzględniają aktualnej wiedzy naukowej i powinny być jak
najszybciej dostosowane do zaleceń naukowców. Jednakże w większości krajów obserwuje
się raczej tendencję odwrotną – mamy do czynienia z niekontrolowanym wzrostem poziomu
promieniowania elektromagnetycznego, na co nie reagują instytucje powołane do ochrony
ludności. Zdarza się nawet, że instytucje te przyjmują postawę, ktorą trudno określić jako
działanie w interesie obywateli.
Zacznijmy od tego, że jest co najmniej dziwne, iż rządy krajów zachodnich, Unia
Europejska oraz międzynarodowe instytucje takie jak WHO opierają swe decyzje na
zaleceniach prywatnej organizacji o niejasnych źródłach finansowania i powiązaniach z
przemysłem telekomunikacyjnym i elektrycznym, jaką jest ICNIRP. Komisja ta określiła
wytyczne dotyczące ekspozycji ludności na fale radiowe na poziomie 1000 µW/cm2 całkowicie nieracjonalnym z punktu widzenia ludzkiego zdrowia i ochrony środowiska – za
to pożądanym z punktu widzenia biznesu telekomunikacyjnego i wojska, ponieważ pozwala
im na niczym nie skrępowany rozwój swoich technologii. ICNIRP do dziś nie przyjmuje do
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wiadomości istnienia efektów biologicznych, podtrzymując z uporem maniaka dogmat,
jakoby jedynym możliwym oddziaływaniem PEM na żywe organizmy było oddziaływanie
termiczne.
Równie zdumiewające jest to, że instytucje takie jak amerykańskie FCC i FDA oraz unijny
SCENIHR (Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla
Zdrowia – na jego opinii z 2015 r. opiera swe decyzje Komisja Europejska) pomijają w swych
dokumentach niewygodne dla przemysłu badania naukowe, podtrzymując fikcję efektu
termicznego.
Jak zauważył sarkastycznie prof. Martin Pall:
„...możliwe są dwie interpretację [...]. Jedna to, że SCENIHR jest po prostu organem
propagandy tego przemysłu. A druga to, że mamy do czynienia z grupą naukowców
(SCENIHR), którzy są zasadniczo niekompetentni, i to tylko zbieg okoliczności, że te [...]
kłamstwa służą celom propagandowym tego przemysłu.” 5
Poniżej jeszcze kilka przykładów dziwnej postawy przyjętej przez instytucje publiczne,
którym obywatele krajów zachodnich powierzyli
ochronę swojego zdrowia.
Gdy w 2011 r. agencja IARC zaklasyfikowała
radiofale jako czynnik potencjalnie rakotwórczy dla
człowieka,
wiodąca
amerykańska
instytucja
zdrowotna Centrum Kontroli i Prewencji Chorób
(CDC) nie poinformowała o tym społeczeństwa.
Podano ten fakt do wiadomości publicznej dopiero w
2014 r., jednak i wówczas pominięto informację o
zwiększonym ryzyku dla dzieci i usunięto z tekstu
zalecenie dotyczące redukcji ekspozycji na
promieniowanie z telefonów komórkowych.
Kalifornijski Departament Zdrowia Publicznego (CDPH) od 2010 roku ukrywał przed
opinią publiczną dokument zawierający porady dotyczące bezpieczeństwa korzystania z
telefonów komórkowych. Opublikował go dopiero w 2017 r., gdy został do tego zmuszony
wyrokiem sądowym. Sprawę wytoczył Dr. Joel Moskowitz z Wydziału Zdrowia Publicznego
na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, który wcześniej wielokrotnie wnioskował o
ujawnienie dokumentu, lecz spotkał się z odmową.
Również we Francji miał miejsce skandal, określony przez prasę jako francuski „Phone
gate”. Wspomnieliśmy wcześniej o agencji ANFR, która stwierdziła, że większość telefonów
komórkowych przebadanych w latach 2012-2016 przekraczała dopuszczalną moc
promieniowania, gdy były testowane tuż przy ciele. Otóż ANFR nie podała tej informacji do
wiadomości publicznej i odrzuciła również formalny wniosek o jej ujawnienie złożony przez
francuskiego lekarza Marca Arazi. Dopiero gdy Arazi wytoczył jej sprawę sądową, agencja,
przymuszona wyrokiem sądu, opublikowała dane w 2017 r.
5

Pall M. “5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct Types of
Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them”, str. 29.
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A jak jest w Polsce?
Choroba mikrofalowa została wykreślona z listy chorób zawodowych dla osób cywilnych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. Nie wiadomo na jakiej podstawie.
Na pewno nie podjęto tej decyzji w oparciu o dowody naukowe, bo te jasno wskazują na
szkodliwość PEM.
Jak wykazała kontrola NIK z 2015 r., obowiązujące regulacje prawne nie gwarantują
należytego badania wpływu anten telefonii komórkowej na zdrowie mieszkańców, nawet w
przypadkach wielokrotnego zwiększania mocy nadawanego sygnału, ani też w przypadkach
zwiększania ich liczby. W wyniku uproszczenia w 2007 r. systemu kwalifikacji stacji
bazowych skontrolowane urzędy w ogóle nie przeprowadzały ocen oddziaływania anten na
środowisko, ponieważ nie były do tego zobowiązane.
Była minister Cyfryzacji, Anna Streżyńska oświadczyła, że chce, by Polska była liderem
we wdrażaniu technologii 5G. W tym celu rząd będzie musiał podnieść normy
dopuszczalnego promieniowania, gdyż 5G drastycznie zwiększy zanieczyszczenie
elektromagnetyczne środowiska. A co z bezpieczeństwem ludności i ochroną naturalnych
ekosystemów?
Na początku 2018 r. szwajcarski parlament odrzucił wniosek o podwyższenie
dopuszczalnego limitu promieniowania kierując się m. in. obawami o zdrowie obywateli.
Jak postąpią przedstawiciele polskiego narodu? Czy podejmą działania mające na celu
ochronę ludności i środowiska, czy też poświęcą nas na ołtarzu korporacyjnej chciwości?

Jak chronić się przed szkodliwym
oddziaływaniem PEM
Zanim instytucje powołane do ochrony ludności zaczną wypełniać swoją misję, musimy
zadbać o siebie sami.
W naszych domach jest wiele źródeł promieniowania elektromagnetycznego, niektóre
napromieniowują nas zupełnie niepotrzebnie. Większość urządzeń bezprzewodowych
można łatwo zastąpić sprzętem przewodowym lub przynajmniej wylączać, kiedy nie są
używane.
Należy zdawać sobie sprawę, że nie istnieje bezpieczny poziom PEM – za pomocą
badania EEG zarejestrowano zmiany w czynności bioelektrycznej ludzkiego mózgu już przy
radiofalach na poziomie 0,000000001 µW/cm2.
Głównym miejscem, które należy chronić jest sypialnia. W czasie snu nasz organizm się
regeneruje i naprawia uszkodzenia, a wykazano, że promieniowanie elektromagnetyczne
zakłóca te procesy. Pamiętajmy, że PEM przenika przez ściany, więc router wifi czy
bezprzewodowy telefon w sąsiednim pomieszczeniu napromieniowuje nas 24 godziny na
dobę – nie tylko nas, również naszych sąsiadów.
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Poniższe wskazówki i porady pomogą nam w utrzymaniu właściwej „elektrohigieny”, co
pozytywnie odbije się na zdrowiu naszym i naszych bliskich.
PEM niskich częstotliwości w mieszkaniu
 Instalacje elektryczne powinny mieć uziemienie.
• Urządzenia takie jak telewizory (ekrany plazmowe i inne) oraz komputery, tablety,
drukarki czy routery powinny być wyłączone, a ich wtyczki wyjęte z gniazdek, gdy nie
są używane. Wyłączyć należy również odbiornik telewizji satelitarnej i sterownik anteny
oraz konsole do gier.
 Gdy wymienione wyżej urządzenia są używane, powinny być oddalone od użytkownika
o co najmniej metr.
• Nie należy ustawiać łózka lub kanapy pod ścianą, za którą znajduje się lodówka lub inne
urządzenie działające bez przerwy – pola elektromagnetyczne przenikają przez
ściany.
• Jeśli mieszkasz w bloku, pamiętaj, że w ścianach może przebiegać instalacja elektryczna
sąsiada, która również generuje PEM i może być źródłem „brudnej elektryczności”.
Minimum, co możesz zrobić, to odsunąć łóżko od ściany lub przestawić je w inne miejsce
- odległość jest twoim sprzymierzeńcem.
• Wyłącz wszelkie zbędne obwody elektryczne w mieszkaniu lub budynku.
• Przed pójściem spać wyłącz dopływ prądu do urządzeń w sypialni (wyłączając
bezpieczniki).
• Unikaj używania radio budzika – generuje silne pola magnetyczne.
• O ile to możliwe, używaj wyłącznie tradycyjnych (żarowych) żarówek.
• Żarówki energooszczędne emitują brudne częstotliwości elektryczne.
• Oświetlenie LED również często wytwarza w sieci brudną elektryczność, choć nie są aż
tak szkodliwe (szczególnie te wyższej jakości), jak kompaktowe żarówki fluorescencyjne
(energooszczędne).
• Usuń włączniki ściemniające.

Wifi
 ZREDUKUJ do minimum lub zupełnie ZREZYGNUJ Z KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ
BEZPRZEWODOWYCH.
 Jeśli masz wifi w domu, weź pod uwagę możliwość zastąpienia go tradycyjnym
połączeniem PRZEZ KABEL.
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 Jeśli zdecydujesz się pozostać przy WIFI, WYŁĄCZAJ JE ZAWSZE, KIEDY GO NIE
UŻYWASZ. To samo dotyczy innych urządzeń bezprzewodowych.
 Rób to ze względu na własne zdrowie oraz ze względu na innych - Twoich bliskich, a
także sąsiadów. Pomyśl: fale elektromagnetyczne są szczególnie szkodliwe dla dzieci i
nastolatków, kobiet w ciąży, osób starszych i chorych.
 Poproś SĄSIADÓW, ŻEBY RÓWNIEŻ JE WYŁĄCZALI.
 Nie kładź laptopa na kolanach: im bliżej ciała znajduje się antena, tym większą dawkę
promieniowania otrzymujesz.
 Przy wifi komputer stanowi silniejsze źródło promieniowania niż router, gdyż znajduje się
bliżej twojego ciała - PEM maleje wraz z odległością.
 Jeśli używasz WIFI, nigdy nie ściągaj filmów lub innych dużych plików danych, jeśli
połączenie nie jest dobrej jakości, ponieważ powoduje to niepotrzebne retransmisje
danych i w konsekwencji nasilenie promieniowania.
 Każdy komputer wyposażony w kartę wifi wysyła okresowo silny sygnał w poszukiwaniu
sieci wifi, nawet wtedy, gdy nie używasz Internetu. Jeśli połączenie internetowe
dostarczane jest przez kabel, pamiętaj o włączeniu trybu samolotowego w komputerze i
dezaktywowaniu opcji urządzeń bezprzewodowych w Ustawieniach.
 Przy połączeniu przez kabel należy wyłączyć opcję wifi również w routerze, jeśli
posiadany model na to pozwala. W wielu nowszych routerach niestety często nie ma
takiej możliwości.
 Należy co jakiś czas sprawdzać ustawienia w komputerze i routerze, gdyż wifi jest często
uruchamiane ponownie przy aktualizacjach.
 Zawsze gdy to możliwe, podłączaj do laptopa przewodową myszkę i klawiaturę, co
pozwoli ci na zachowanie pewnej odległości - oprócz sygnału wifi emituje on również
silne pola niskich częstotliwości. Z tego samego powodu należy unikać używania laptopa,
gdy się ładuje. Jeśli to niemożliwe, zwróć przynajmniej uwagę, aby zasilacz komputerowy
był maksymalnie oddalony od twojego ciała.
 Samochód z wbudowanym Wifi lub Bluetooth może emitować radiofale nawet po ich
wyłączeniu. Aby wyeliminować problem całkowicie, należy zwrócić się do elektryka
samochodowego.
Telefon stacjonarny
 Zastąp TELEFON BEZPRZEWODOWY tradycyjnym telefonem na kabel. Stacja
bazowa telefonu DECT emituje sygnał 24 godziny na dobę, także wtedy, kiedy nie
rozmawiasz.
 Wyłączenie stacji bazowej z sieci niestety nie wystarczy – sama sluchawka będzie
emitowała promieniowanie, dopóki nie rozładuje się w niej bateria.
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Telefon komórkowy
 Zawsze gdy jest to możliwe, używaj telefonu przewodowego.
 Kupując komórkę wybierz model o najniższym współczynniku SAR.
 Ogranicz do minimum ilość i długość rozmów przez telefon komórkowy.
 Zamiast rozmawiać, napisz raczej wiadomość tekstową. Wysyłając ją, trzymaj telefon jak
najdalej od ciała.
 Rozmawiając przez komórkę zachowaj odległość co najmniej 2,5 cm od głowy oraz
kilku metrów od innych osób. Promieniowanie elektromagnetyczne jest jak dym
papierosowy – szkodzi również innym ludziom znajdującym się w pobliżu.
 Promieniowanie wytwarzane przez telefon komórkowy oddziałuje negatywnie na
czerwone krwinki nie tylko u osoby rozmawiającej przez telefon, ale również u wszystkich
innych znajdujących się w odległości ok. 1,7 m. Zmniejsza ono zdolność czerwonych
krwinek do transportowania tlenu i dwutlenku węgla.
 Kiedy tylko masz taką możliwość, używaj zestawów głośnomówiących.
 Słuchawki również mogą być niebezpieczne. Metalowy przewód w kablu działa jak
antena wtórna i emituje promieniowanie bezpośrednio do twojego mózgu.
Najlbezpieczniejsze są słuchawki typu „airtube”.
 Korzystaj z telefonu komórkowego wyłącznie w miejscach z bardzo dobrym zasięgiem.
Im gorszy zasięg, tym więcej promieniowania telefon emituje i tym głębiej
niebezpieczne fale penetrują w twoje ciało.
 Nie przykładaj telefonu do ucha natychmiast po wybraniu numeru - odczekaj kilka
sekund aż nastąpi połączenie.
 Nigdy nie używaj telefonu komórkowego w pojazdach (samochodzie, autobusie,
pociągu itp.) ani w windzie, gdyż ze względu na ich metalową konstrukcję natężenie
promieniowania jest w nich dużo większe (efekt „klatki Faradaya”). Z podobnym efektem
mamy do czynienia pod ziemią, np. w piwnicy czy garażu podziemnym, zwlaszcza gdy
są pokryte żelbetowym stropem.
 Dezaktywuj wszelkie zbędne usługi i aplikacje w telefonie, zwłaszcza połączenie
do Internetu (okreslane w telefonie jako „dane komórkowe”) – za każdym razem, gdy
dostajesz wiadomość lub telefon coś aktualizuje, emituje promieniowanie.
 Jak najczęściej wyłączaj komórkę z sieci (ustawiaj „tryb samolotowy”). Tak długo jak jest
włączona, okresowo emituje promieniowanie, nawet kiedy przez nią nie
rozmawiasz.
 Unikaj noszenia telefonu komórkowego przy ciele. Noszenie telefonu na piersiach,
np. w kieszeni koszuli, to proszenie się o kłopoty dla twojego serca, a noszenie go w
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kieszeni spodni może spowodować problemy z płodnością u mężczyzn. Trzymaj telefon
dalej niż 15 cm od którejkolwiek części twojego ciała.
 Nigdy nie używaj telefonu komórkowego do zabawy, gier, Internetu itp.
 Zawsze wyłączaj komórkę na noc. Pod żadnym pozorem nie trzymaj jej pod poduszką
ani blisko głowy, kiedy śpisz.
Dzieci i nastolatki
 Nie pozwalaj dziecku używać telefonu komórkowego (ani żadnego innego
urządzenia bezprzewodowego). Dzieci mają cieńszą czaszkę, dlatego przenika przez
nią dużo więcej energii - w głąb czaszki 10-latka wnika dwa razy więcej promieniowania
niż u osoby dorosłej; w przypadku 5-latka jest to aż cztery razy więcej!
 Dzieci i młodzież nie powinny NIGDY używać żadnych urządzeń bezprzewodowych
(wifi, telefonów komórkowych oraz domowych telefonów bezprzewodowych, tabletów,
Wii, bezprzewodowych konsoli do gier komputerowych itp.).
 Tablety są źródłem wysokiego promieniowania z dwóch powodów: brak możliwości
połączenia do Internetu za pomocą kabla oraz dotykowy ekran, który sprawia, że
oddziałują na nas pola magnetyczne niskich częstotliwości o dużej mocy. Możesz nieco
zredukować ekspozycję włączając tryb samolotowy, gdy nie używasz Internetu, oraz
zachowując odległość.
Ekranowanie sypialni lub mieszkania
 Jeśli z twego okna widać maszt telefonii komórkowej, powinieneś zastosować bardziej
drastyczne środki zaradcze, takie jak farby na bazie grafitu, które pochłaniają
promieniowanie, a w oknach folię ochronną lub szyby blokujące promieniowanie, lub też
specjalne ochronne żaluzje. Pamiętaj o tym, że farby ekranujące na ścianach należy
uziemić.
 Przed ekranowaniem upewnij się, że wewnątrz pomieszczenia nie ma żadnych zródel
PEM, gdyż ekranowanie je spotęguje.
 Wyposaż się w miernik PEM i dokonuj pomiarów w trakcie ekranowania. Niewłaściwe
ekranowanie może pogorszyć problem zamiast go rozwiązać.
 Farby oraz siatki i włókniny ekranujące służą do ochrony przed radiofalami oraz polami
elektrycznymi niskich częstotliwości.
 Zwykłe ekranowanie nie chroni przed polami magnetycznymi niskich częstotliwości.
 Zanim podejmiesz decyzje o ekranowaniu, poświęć trochę czasu na zdobycie potrzebnej
wiedzy lub zleć to zadanie fachowcom.
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Inne
• Metalowe przedmioty działają jak antena przyciągając promieniowanie (biżuteria,
zegarek, oprawki u okularów, suwak przy ubraniu, drut usztywniający w biustonoszu,
metalowe plomby lub implanty, aparat ortodontyczny, spirala antykoncepcyjna,
rozrusznik serca, metalowe łóżko, materac na sprężynach itd.).
• Unikaj używania kuchenki mikrofalowej. Generowane przez nią promieniowanie
rozchodzi się daleko (nawet dobrej jakości kuchenki mikrofalowe generują tzw. wyciek
mocy poza obudowę), a mikrofale niszczą wartość odżywczą jedzenia.
• Używanie prześcieradła lub maty uziemiającej nie jest dobrym pomysłem w
pomieszczeniu, gdzie są jakieś źródła promieniowania – pola elektromagnetyczne z
otoczenia będą przepływać przez ciebie do uziemienia (ludzkie ciało jest przewodnikiem).
• Jak najczęściej wietrz pomieszczenia. Jeśli możesz, otwieraj okna na czas snu, by
wpuścić świeże powietrze z jego dobroczynnym poziomem jonów.
• Chodź jak najwięcej boso po ziemi, trawie, piasku – ziemia jest źródłem zbawiennych dla
twojego zdrowia elektronów.
• Jeśli zdrowie twoje i twoich bliskich nie jest Ci obojętne, ROZPOWSZECHNIAJ TE
INFORMACJE wśród przyjaciół, znajomych, sąsiadów...
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