
Meduňka na žhavé téma

Vážení čtenáři, vzhledem k tomu, že se náš časopis zabývá zdravým životním stylem a  přináší řadu odpovědí
na otázku, jak \si zachovat zdraví a dobrou kondici, zařazujeme nyní také seriál o tzv. elektrosmogu. Toto
téma totiž získává v současnosti na důležitosti ještě více v souvislosti s plánovaným zaváděním sítě 5 G.

Největší biologický experiment
Číslo vědeckého časopisu

Pothophysiology, věnova-
né elektromagnetickému
záření, začíná touto anek-

ffl   áu.'t_áů'í ;čň'|'á;íŘvvuy.;a-d'h_é

z  86.  patra  Empire  State  Building

v  New Yorku. Ve  30.  patře  několik

lidí  kouká  z  okna,  a  když  kolem  nich

chlapík  letí, zavolají  na  něj, jak to jde?
A  chlapík odpoví:  Zatím je to  dobrý..."

Právě tato anekdota  se dá vztáhnout
na  současnou  situaci  se stále  se zvyšu-

jícím  zatížením  elektrosmogem.
U  italského soudu  se objevil  muž

s  nádorem  mozku,  který žaloval  svého
zaměstnavatele, že má jeho nemoc
na  svědomí,  protože  ho  nutil  několik
hodin  denně telefonovat. jeho advokát
měl  na  stole  hromadu  studií,  které do-
kazovaly,  že záření mobilních telefonů

způsobuje  nádory mozku.  Proti  nim

seděl  advokát Žalované společnosti
a  na  stole  před  sebou  měl  možná
dvojnásobně velkou  hromadu  studií,
dokazujících  zdravotní nezávadnost
záření  mobilních  telefonů.

Soudce,  který samozřejmě  neměl
o  celé  problematice elektromagne-
tického záření ani  ponětí,  po  chvíli

bezradnosti  do,stal  zajímavý nápad.
Nařídil  prošetřit  financování všech

studií s tím, že  na  příští stání si  obě

strany mohou vzítjen ty studie,  které

jsou  nezávislé.
Na  příštím  stání měl  advokát  po-

škozeného stejně velkou  hromadu

před  sebou jako poprvé, zatímco stůl
protistrany  byl  prázdný.  Soudce  rozhodl
ve  prospěch  poškozeného.  K  podobné

situaci  došlo  pak`,v  ltálii  několikrát

se stejným výsledkem.  Soud v Turíně
v  kauze  Roberta  Romea  v  lednu  le-
tošního roku  nechal  dokonce  prověřit

i  financování  komise  lcNIRP  na  kterou

se odvolávala  obhajoba  a jejíž závěry
a  normy  přebrala  WHO  a  od  níjednot-
livé státy světa včetně ČR. Zjistila, že
i tato komiseje  napojena  na  bezdrá-
tový  průmysl,  a  postiženému  Romeovi
dala  za  pravdu.

A protože závěry studíí,  které soudce
smetl  ze  stolu,  všichni  známe,  neboť

nás  o  nich  média,  politíci  i  zdravotnické

organizace  neustále a  donekonečna
Ínformujíjako o jediné  pravdě.  Pojd'me

se spolu  podívat na  závěry těch studií,
které  na  stole zůstaly.

Absurdní tvrzení
o nezávadnosti

Z  médií slyšíme opakovaně  argument,

že žádné vědecké studie dokazuj.ící zdra-
votní škodlivost elektromagnetického
záření  neexistují.  Univerzita  v  Cáchách  '

shromažďuje veškeré dostupné studie
na: https://www.emf-portal.org/en.

.  K  11.  9.  2020 je tam  k dispozici

a  k  pročteníj.iž  31941  studií.  Zajímá-li

vás  například,  co vědci zjistili  ohledně

dopadu  elektromagnetického záření
na  včely, zadáte do  kolonky Ke)/`^/ord

(klíčové slovo)  například  bccs a  vyjede
84  studíí.

Vláda  USA nechala  provést  rozsáhlou

stuďi Notioncil Tloxicology Program,

jejíž závěryjsou  publikovány  na  ofici-
álních  stránkách  U.S.  Department of
Health  and  Human  Services.  U  samců

krys ozařovaných  na  úrovni  2G  a  3G
studie  potvrdila  důkazy vzniku  nádorů
na  srdcích,  mozcích  a  žlázách. Tvrzení,
které `opakovaně  slyšíme z  médií,  že
věda  za  celá  desetiletí  nic závadného

nezjistila``,  už  nemůže  být  absurdnější.

A  přitom  nejde jen  o  nejnovější

studie  -už v  roce  1891  lékařja-
cques-Arsene d'Arsonval  (vynálezce

galvanometru, jímž se  měří elektric-
ký  proud)  a  Nicola  Tesla  ukázali, jak

elektromagnetické záření účinkuje
na  biologické  systémy.  Zdokumentovali
změny v tělesných vlastnostech  a  pro-

jevech  zahrnujících  pocení,  dýchání
a  tělesnou  váhu  v  důsledku  expozice
elektromagnetickým  zářením.

Věda tedy na otázku, zda je toto
záření škodlivé, nebo ne, odpověděla
kladně a jasně už před 130 lety. Ale
nejde jen o studie. V  respektovaných
časopisech  stále vycházejí články  uzná-
vaných vědců.

V  říjnu  minulého  roku  vyšel  v  ča-

sop.ise Sci.entific Americon €Jánek
od významného vědce a  badatele

joela  Moskowitze  We hov€ no reoson
to believe 5G is sofie (Nemáme důvod
věřit, že sítě 5G jsou  bezpečné). joel
Moskowitz  prováděl  řadu  studií o  pů-
sobení elektromagnetického záření

na YŤNé organ.ismy. Scientific Americon

je  nejdéle  bez  přerušení vycházející
vědecký časopis v  USA,  který vychází
od  roku  1845.  Za  dobu  existence
časopisu do  něj  přispělo  nesčetně
vědeckých osobností, mj.  130  nosi-
telů  Nobelovy ceny, včetně Alberta
Einsteina,  Nielse  Bohra  či  Erwina

Schródi,ngera.  Ovšem  Moskowitzův

článek, stejně jako ten, který právě
čtete,  neníjen  o  5G.  Podívejme se
společně  na  zdravotní dopady záření
elektromagnetického  pole  kolem  nás.

Elektromagnetické záření oproti
roku  1960 vzrostlo lobilionkrát!
Neurochirurg  prof.  0lle johansson
z  Karolinska  lnstitut ve  vynikajícím

dokumentu Generotion Zapped
dokonce  uvádí,  že je to trilionkát více.
Brněnský  badatel  lng; jaroslav Novák    .
měřil  od  roku  1989  do  roku  2020
nárůst elektromagnetického záření
v  ČR  a  došel  k  hodnotě  milionnásobku.

Vypadá to, že  na  přesné hodnotě se
vědci  neshodnou, ale podstatné je,
že  Í tato úroveň je výrazně  nad  míru,
a  snaha  implementovat sítě  5G ji  podle
velice  umírněného odhadu ještě  mini-

málně  10-100násobně  navýší.
Mobilní telefony  a  vysílače  mobil-

ních  sítí se  rozšířily teprve v  posledních

dvaceti  letech.  Za  tak krátkou  dobu
se  u  nás nevyvinuly receptory,  které
by nás  informovaly o tom, že  na  nás

působí něco  škodlivého.  Než  by si  na

jejich  záření lidstvo  geneticky zvyklo,
trvalo by to  někólik set let. Švédský
neuroonkolog  Leif Salford  proto  pro-
hlásil, že záření elektromagnetického

pole je  ,,největším  biologickým  experi-
mentem všech  dob''.                                      .

lng.  MgA.  Marek Kopčaj

(pokračování příště)


