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Elektromagnetna polja, ki jih od-
dajajo tehni~ne naprave, da smo
venomer dosegljivi, obve{~eni

in osve{~eni, po{iljajo v zrak na milijo-
ne majhnih nabitih delcev, vklju~no z
bakterijami, alergeni in onesna‘evalci.
Napetost teh delcev povzro~a, da se
la‘je pritrdijo na plju~a in dihalne poti
ter tako spodbujajo infekcije, slabijo
imunski sistem, povzro~ajo astmo, gri-
po in {tevilne druge dihalne bolezni.
V {olah je vedno ve~ otrok, ki imajo
te‘ave s koncentracijo, pestijo jih gla-
voboli, slabost, utrujenost, kar mnogi
izvedenci povezujejo z brez‘i~no tele-
fonijo.

[tevilni prenosni telefoni in brez‘i~ni
internet ustvarjajo v {olskih prostorih
visokofrekven~no elektromagnetno se-
vanje, ki so mu {olarji izpostavljeni vsak
dan, dlje ~asa. V zadnjih desetih letih so
nekatere mednarodne {tudije pokazale
{kodljivost mobilne telefonije in pripa-
dajo~ih sprejemno-oddajnih postaj na
~love{ko telo, {e posebej
odra{~ajo~ih.

TVEGANJE
ZA RAKA

Zdravniki in znanstve-
niki pozivajo k varovalnim
ukrepom pred tem novo-
dobnim onesna‘evanjem
in se zavzemajo za prepo-
ved mobilnih telefonov na
{olah. Dolgoro~na uporaba
stopnjuje tveganje, da otrok
zboli za mo‘ganskim tu-
morjem ali levkemijo, sva-
rijo.

Po drugi strani telefon-
ski operaterji, kot so Erics-
son, Nokia in Orange Com-

munication, na spletni strani »Forum
Mobil« s pomo~jo {tudij ({e vedno) trdi-
jo, da med rakavimi obolenji in mobil-
no tehnologijo ni (jasnih) povezav, mo‘-
ne so le motnje po~utja, pi{ejo. Tako si-
cer priznavajo, da elektromagnetno se-
vanje umetnega izvora vpliva na ~love-
kove biolo{ke funkcije, »nejasno pa je,
ali ti vplivi vodijo do zdravstvenih pro-
blemov«.

V [paniji tovrstnim izjavam ne verja-
mejo ve~ na besedo. Potem ko so se pri
otrocih, ki so ‘iveli v bli‘ini sprejemno-
oddajne postaje za mobitel, pojavile ne-
katere vrste raka, je regionalna vlada v

Navarri 6. maja 2002 sprejela zakon, po
katerem so morali operaterji antene v ro-
ku {estih mesecev odstraniti in z ukrepi
zmanj{ati sevanja v bli‘ini ob~utljivih
obmo~ij, kot so na primer bolni{nice.
Kdor zakon kr{i, mora pla~ati denarno
kazen do vi{ine 240.000 evrov.

Kot so pojasnili na dru‘bi Mobitel,
je slovenska vlada v Uredbi o elektro-
magnetnem sevanju v naravnem in bi-
valnem okolju dolo~ila do desetkrat
stro‘je pogoje v primerjavi z evropski-
mi smernicami. »Ob upo{tevanju teh
meril in zagotavljanju odgovornega
ume{~anja postaj v prostor vse raziskave
na tem podro~ju izkazujejo varno upor-
abo modernih tehnologij.«

Na Si.mobilu najnovej{a odkritja in
stali{~a glede mo‘nih vplivov elektro-
magnetnih sevanj na ljudi in okolje pod-
pirajo, poleg tega imajo lokalne skupno-
sti in posamezniki mo‘nost, da se sezna-
nijo z dejanskimi vplivi, odlo~ijo se lah-
ko tudi za izvedbo meritev. »Zmanj-

{ujemo pa tudi mo~i svojih
baznih postaj,« {e doda-
jajo.

MOBILNIKI
HROMIJO

MO@GANE
Avstralski znanstveniki

Tehni{ke univerze v Swin-
burnu ugotavljajo, da ima
dvajsetminutni pogovor z
mobilnim telefonom podo-
ben u~inek kot hipnoza.
Zaradi ve~je prisotnosti
valov alfa v mo‘ganih se
morajo le-ti bolj »potru-
diti«, da lahko opravljamo
svoje delo; testne osebe so
v bli‘ini pri‘ganega mo-

ELEKTROMAGNETNA SEVANJA

Porast elektrosmoga v {olah vpliva na uspeh in zdravje otrok in mladostnikov

Šolarji na udaru
Otroci in mladostniki so
petkrat bolj ogro‘eni, da
dobijo mo‘ganski tumor,
~e pretiravajo z uporabo

mobilnih telefonov.

Dolgoro~na uporaba mobilnih telefonov stopnjuje tveganje, da otrok zboli
za mo‘ganskim tumorjem ali levkemijo, svarijo zdravniki in znanstveniki.
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bitela naloge re{evale po~asneje, delale
so tudi ve~ napak, posledici pa sta utru-
jenost in glavobol. Posebej visoke frek-
vence oddaja vedno bolj priljubljen brez-
‘i~ni internet (WLAN), ki telo dodatno
bremeni s frekven~nim pulzom 10 Hz.
Tudi ta je podoben valovom alfa, ki de-
lujejo v mo‘ganih na frekvenci 8–13 Hz
in izzove polbudno stanje.

@e pred leti je dr. Peter Semm, takrat
je delal pri nem{kem telekomunikacijs-
kem podjetju Deutsche Telecom, ugoto-
vil, da se zaradi mobilne telefonije v 60-
ih odstotkih na{e celice odzovejo narobe
ali sploh ne. Posledica je kaos.

V vseh primerih oddajajo vklopljene brez-
‘i~ne naprave neprekinjene visokofrekven~-
ne impulze med 0,001 do 10.000 μW/rn2.
Tudi pri vklopu in izklopu ter po{iljanju
SMS-sporo~il, v stanju pripravljenosti
(stand-by) pa se periodi~no vsakih 30 do
60 minut za nekaj sekund emitira seva-
nje z maksimalnim u~inkom. Predstav-
ljajmo si stopnjo sevanja, ki se v enem

dnevu emitira v polnem razredu! Z
UMTS in brez‘i~nim internetom se pro-
blem pove~uje.

BOLJŠI USPEH
BREZ MOBITELOV

Salzbur{ka {tudija iz leta 2003 je pre-
ko empiri~nih raziskav pokazala, da pri-
de do motenj v po~utju ‘e pri 1 μW/rn2,
pri brez‘i~nem telefonu DECT pa ‘e pri
vrednostih nad 0,1 μW/rn2. Ta {tudija
je obravnavala vpliv mobitelov v stanju
pripravljenosti, spravljenih v ‘epih, na
koncentracijo in sposobnost u~enja {o-
larjev. V poizkusu so morale testne ose-
be, stare med 11 in 17 let, iz mno‘ice v
dolo~enem ~asu poiskati izbrane ~rke.

Rezultat: sposobnost koncentracije pri
ve~ini {olarjev obeh spolov se je pove-
~ala za 65–92,8 odstotka, ~e v bli‘ini ni
bilo mobitelov. Povpre~na ocena v vseh
u~ilnicah pa se je dvignila za 22 odstot-
kov.

Mobilna telefonija torej ne moti zgolj
ob~utljivih naprav na letalih, bolni{ni-
cah in sodobnih avtobusih, temve~ tudi
~loveka in njegovo telo. Tako kot lahko
EEG-ji in EKG-ji na podlagi elektri~nih
impulzov zaznajo mo‘gansko valovanje
ali sr~no dejavnost, tako deluje elektro-
smog na podoben na~in na na{e telo;
visokofrekven~no sevanje, ki ga oddaja
mobitel, segreva tkivo in pride do tako
imenovanega u~inka mikrovalovke.

Zaradi sevanja (tudi ‘e zelo nizkega)

Nevtralizator sevanja »Norad«, ki ga
je razvil celjski izumitelj Vili Poz-

nik, njegovo delovanje pa z merjenjem
za{~itnega delovanja na ‘ivih celicah
~ebule dokazal diplomirani biolog Pe-
ter Firbas, je leta 2001 na mednarodnem
sejmu izumov v @enevi, pa tudi v Pitts-
burghu v ZDA, prejel zlato odli~je.

Nevtralizator sevanja je okrogla ba-
krena plo{~ica, v katero je vgraviran
znak Magic life (tak{en znak je natisn-
jen na prvi strani revije Misteriji) in je ko-
dirana s pomo~jo posebne tehnologije,
ki jo je razvil izumitelj Vili Poznik.

Kode je Vili Poznik izbral selektivno.
Iz svoje bogate zbirke nekaj tiso~ kod je
sestavil kombinacijo, s katero se za ve~

kot 50 odstotkov zmanj{a vpliv negativ-
nih informacij, ki jih nosijo s seboj rafal-
na sporo~ila mobilne telefonije. Sodob-
ni mobilni telefoni namre~ oddajajo digi-
talne signale tako, da pulzirajo 217-krat
v sekundi, utripanje pa je prekinjeno
8,34-krat na sekundo. Prav frekvenca 8 Hz
pa je ritem mo‘ganskega valovanja alfa.

Posebej je treba poudariti, da nagra-
jena za{~ita pred sevanji Norad ne {~iti
pred toplotnim sevanjem oziroma ogre-
vanjem tkiv, do katerega prihaja zaradi
indukcijskih tokov. [~iti pred nevarnej-
{o slabostjo, ki jo nosi s seboj mobilna
telefonija – pred okvaro programirane-
ga delovanja celic. Mikrovalovno sevan-
je, ki ga oddajajo mobilni telefoni, zlah-

NORAD ZMANJ[UJE VPLIVE SEVANJA

Dvajsetminutni pogovor
z mobilnim telefonom
ima podoben u~inek

kot hipnoza.

Slika prikazuje razlike med absorpcijo sevanja v lobanji odraslega ~loveka in otroka. Otroci
do najstni{kega obdobja so bolj ranljivi za mikrovalovno sevanje, ki ga oddajajo mobilni telefoni,
ker imajo tanj{o lobanjo, `iv~evje se jim {e razvija, imajo intenzivnej{e deljenje celic in manj
robusten imunski sistem.

5-letnik 10-letnik odrasel

ŠOLARJI NA UDARU
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se pove~a prepustnost mo‘ganske zapo-
re, zaradi ~esar {kodljive snovi la‘je
vstopijo v mo‘gane. Te vplivajo na mo‘-
gansko dejavnost, kognitivne funkcije in
‘iv~ni sistem, je ugotovil profesor Leif
Salford z Univerze Lund na [vedskem.
Elektromagnetno sevanje spremeni krv-
no sliko, ob~utno se zmanj{a hormon
melatonin, ki je med drugim pomemben
za imunski sistem, telo izgubi sposob-
nost obnavljanja in rde~e krvni~ke, ki
telo oskrbujejo s kisikom, za~nejo razpa-
dati. Znanstveniki so tudi odkrili, da
elektri~ne naprave zmanj{ajo koncentra-
cijo tistega kisika, ki lahko, ko ga telo
absorbira, izbolj{a biolo{ke funkcije in
odstrani patogene.

TRPIJO TUDI PASIVNI
UPORABNIKI

U~inek nastopi ‘e po devetdesetih
sekundah pogovora, krvna slika se po-
vrne v normalno stanje ponovno po {ti-
ridesetih minutah; dolgoro~no pri tem

ka prehaja skozi lobanjske kosti in tudi
neposredno moti naravni bioelektri~ni
ritem delovanja mo‘ganov. Mnogi ob-
~utljivi posamezniki ob uporabi mobil-
nih telefonov zaznajo psihi~ne te‘ave.

Kadar mobilniki sprejemajo signa-
le, delujejo na frekvenci 2 Hz, na tej
frekvenci pa delujejo mo‘ganski valovi
delta, ki so zna~ilni za ~as globokega
spanja odraslih. Zanimivo je, da se valo-
vi delta pri odraslih pojavijo le v prim-
erih dolo~enih bolezenskih sprememb
mo‘ganov. Frekvenca 2 Hz pri ljudeh
povzro~a mo~ne ob~utke utrujenosti.

Vse te vplive za ve~ kot petdeset
odstotkov omili z mednarodno opre-
deljenim biolo{kim testom potrjeni
nevtralizator sevanja.

J. V.

^e v bli‘ini ni bilo
mobitelov, se je

povpre~na ocena {olarjev
dvignila za 22 odstotkov.

Mobilni telefon, ki ga ra~unalnik v treh dneh pokli~e vsakih dvaindvajset minut in deluje
eno minuto, to je ura pogovora na dan, je postavljen pred vrstami s po petimi ~ebulicami,
ki so od telefona razli~no oddaljene. ^ebulice poganjajo nove koreninice v vodo v okolju,
ki je pod vplivom sevanj iz mobilnega telefona. [tevilo novozraslih celic s po{kodovanimi
kromosomi ka‘e, kako sevanje vpliva na ‘ivljenje. [tevilo po{kodovanih celic je najve~je
v prvi vrsti ~ebulic, ki so od telefona oddaljene dva centimetra. Pri telefonih starej{e
generacije je bilo v tej vrsti po{kodovanih skoraj 35 odstotkov celic. V drugih treh vrstah,
ki so bile oddaljene od telefona 10, 20 in 30 centimetrov, je bil odstotek po{kodovanih
celic 28,68, 28,76 in 28,26, kar dokazuje, da po{kodb ne povzro~a energijski del sevanja,
katerega mo~ pada s kvadratom razdalje, marve~ informacijski. Pri nedavnem merjenju
vpliva sevanja novodobnih telefonov je raziskava pokazala manj kot 10 odstotkov celic s
po{kodovani kromosomi v vseh {tirih vrstah, kar dokazuje, da so novej{i mobilni telefoni
manj {kodljivi kot tisti, ki smo jih uporabljali pred leti.

SEVANJE NOVEJ[IH MOBILNIH TELEFONOV
JE MANJ [KODLJIVO

Sevanje novodobnih mobitelov je
pribli‘no trikrat manj {kodljivo

kot pri onih, ki so bili naprodaj pred
petimi leti. Tako ka‘ejo raziskave,

ki jih je opravil biolog in citogenetik
Peter Firbas, avtor znane knji‘ice
Kako zdrava je voda.
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Za{~itna kodirana plo{~ica Norad,
ki jo prilepimo na mobilni telefon, do
sedemdeset odstotkov zmanj{a tvega-
nje, ki ga ustvarja sevanje mobilnih
telefonov.

Za{~itna plo{~ica vzpodbudi vodo
v organizmu, da se vrne v »zdravo«
strukturo oziroma v obliko, kakr{no
ima voda v telesu, preden jo dose‘ejo
sevanja mobilnega telefona.

U~inkovanje za{~ite znanstveno
dokazuje pove~ano biopolje ljudi, ki
uporabljajo Norad (Raziskava v labora-
toriju za kognitivno modeliranje na
Fakulteti za ra~unalni{tvo v Ljubljani),
kot tudi zmanj{ana genotoksi~nost
vode ob uporabi Norada (Laboratorij
za citogenetiko v Ljubljani).

Za{~ita Norad je bila ‘e leta 2001
nagrajena kot najbolj{a ekolo{ka ino-
vacija na sejmu izumov INPEX v Pitts-
burghu v ZDA, istega leta pa je bila na-
grajena tudi na mednarodnem salonu
inovacij v @enevi.

Izdeluje: Zlatarna Celje
Informira: MOP Celje

odmirajo celice. Podobno kot pri pasiv-
nem kajenju posledice ob~utijo tudi ose-
be v neposredni bli‘ini, to je dva metra
od uporabnika mobitela. Uhani, zapest-
nice, o~ala in piercingi negativni u~inek
okrepijo, saj delujejo kot antene.

Poleg vedenjskih te‘av in te‘av z
u~enjem je pri otrocih in mladostnikih
opaziti vedno ve~ pojavov glavobola,
utrujenosti, slabosti, ‘iv~nosti, pozablji-
vosti in pomanjkanja koncentracije, pi{e
nem{ka revija Raum&Zeit. Izvedenci te
pojave povezujejo z drasti~nim poras-
tom elektrosmoga v {olah.

V tujini je vse ve~ {ol »opremljenih«
s sprejemno-oddajnimi postajami za
mobitele in brez‘i~nim internetom. Pri
slovenski dru‘bi Mobitel sprejemno-
oddajnih postaj na {ole niso ume{~ali,
odgovarjajo, Si.mobil pa jih je namestil
na {tiri srednje {ole v Sloveniji.

Z MOBITELI
PO ŠEST UR NA DAN

Kot je pokazala britanska {tudija,
uporabljajo mladostniki mobilne telefo-
ne, kar vklju~uje pogovore, pisanje krat-
kih sporo~il in poslu{anje glasbe, do {est
ur na dan. Lennart Hardell z Univerze
Orebro na [vedskem na podlagi 22-ih
raziskav pojasnjuje, da so otroci in mla-
dostniki petkrat bolj ogro‘eni, da dobi-
jo mo‘ganski tumor, ~e pretiravajo z
uporabo mobilnih telefonov. Hardell je
namre~ ugotovil, da je tveganje za mo‘-
ganski tumor pri ljudeh, ki so za~eli mo-
bitele uporabljati pri dvajsetih, drama-
ti~no naraslo.

Avtorji raziskave so sicer zaklju~ili,
da je {tevilo dolgotrajnih uporabnikov
(10 let in ve~), na katerih ti rezultati te-
meljijo, {e vedno premajhno. Profesor
pa narekuje, naj manj kot dvanajst let
stari otroci mobilnih telefonov, razen v
nujnih primerih, ne uporabljajo. Pri tem
je omenjena britanska raziskava, ki je
zajela dva tiso~ otrok, starih {est do se-
demnajst let, pokazala, da se jih 81 od-
stotkov svojemu mobitelu ne bi odpove-
dala ne glede na svarila.

V Franciji posku{ajo zdaj uporabo
elektrosmoga in mobilnih telefonov pri
otrocih omejiti. Na pobudo prebivalcev
so s francoske {ole v Versáillesu odstra-
nili sprejemno-oddajno postajo za mobi-
tel (le-to je podjetje mobilne telefonije
Bouygues Telecom zamaskiralo kot
ogromno bo‘i~no jelko).

V mestu Hérouville-Saint-Clair, prav
tako v Franciji, so se sedaj odlo~ili, da
bodo v naslednjih mesecih na vseh {olah
odstranili vse name{~ene WLAN-napra-
ve za brez‘i~ni internet. Poleg tega bodo
tamkaj{nje prebivalce preko kampanje
osve{~ali o tveganjih, povezanih z mo-
bilno telefonijo. Predvidena je tudi {tu-
dija, v kateri bodo merili emisije, ki jih
povzro~ajo sprejemno-oddajne postaje.

X-POSTAJA OBLJUBLJA
MANJ SEVANJA

[vicarski znanstvenik Kamal Alavi je
nedavno opravil prve preizkuse za tako
imenovano X-postajo, ki naj bi nadomes-
tila obi~ajne sprejemno-oddajne posta-
je. V nasprotju z obi~ajnimi postajami,
ki morajo presevati nekaj hi{, da dose-
‘ejo mobitel, bi bila X-postaja name{~e-
na v stratosferi in naj bi mobitel doseg-
la neposredno. S tem bi se zmanj{ala
mo~ sevanja.

A tudi tukaj je prezgodaj govoriti o
posledicah. Kot je povedal dr. Dariusz
Leszczynski, raziskovalec in vodja ra-
diobiolo{kega laboratorija na Upravi za
varstvo pred sevanji in jedrsko varnost
(STUK) v Helsinkih, elektrosmog ogro-
‘a ~lovekovo zdravje, toda {e vedno ni-
mamo dovolj podatkov o dolgoro~nih
u~inkih: »[e vedno lahko odkrijemo, da
ni u~inkov, in prav tako se lahko izka‘e
obratno.«

Valerija Hozjan

Zaradi mobilne telefonije
se v 60-ih odstotkih
na{e celice odzovejo
narobe ali sploh ne.

ŠOLARJI NA UDARUOBVARUJTE

NORAD
s telefonsko za{~ito

SVOJE
ZDRAVJE

www.misteriji.si
Norad lahko naro~ite tudi
po telefonu 01/549 17 92

cena:
 14,90 €


