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»Ko bi zdravila na testiranju
dala tak{ne rezultate kot jih
prina{a sevanje mobilnih te-

lefonov, bi jih morali takoj vzeti iz pro-
daje,« je sredi avgusta letos izjavil Erik
Huber iz Dunajske zdravni{ke zborni-
ce (Wiener Äerztekammer). Medicinci
so bili ob rezultatih tako imenovane re-
fleksne {tudije zgro‘eni.

Po naro~ilu EU je dvanajst razisko-
valnih centrov v razli~nih dr‘avah Ev-
rope {tiri leta raziskovalo {kodljivost
elektromagnetnega sevanja na ~loveko-
vo zdravje. Kon~na ugotovitev vodje
raziskovalnega projekta, Franza Adlkofer-
ja, kot poro~a {vicarska revija Saldo, je
bila: »Na{e ugotovitve krepijo domneve,
da sevanje mobilnih telefonov pove~uje
tveganje za rakavo obolenje.«

SPREMINJA
DEDNO ZASNOVO

Raziskovalci so ugotovili, da se ded-
na zasnova v ~love{kih celicah po obse-
vanju z elektromagnetnimi polji spre-
meni. Ti zlomi vija~nice DNK veljajo v
medicini za mo‘ne spro‘ilce tumorske-
ga obolenja in levkemije (krvnega raka).
Dunajska zdravni{ka zbornica je zaskrb-
ljena nad u~inki in eksplicitno svari »pred
prekomerno uporabo mobitelov«.

»Otroci so {e zlasti ob~utljivi, kajti
njihove kosti so tanj{e in sevanje mo~ne-
je prehaja skozi lobanjo,« ugotavlja Erik
Huber v reviji Elektor. (www.elektor.de)

Za tak{no opozorilo javnosti se je od-
lo~ila tudi [vicarska zdravni{ka zveza
(Schweizer Ärzteverbindung FMH).
Njen predstavnik za javna ob~ila, Daniel
Lüthi, je izjavil:

»[vicarsko zdravstvo se problema
sevanja ‘e dolgo zaveda. Previdno rav-
nanje z mobilnimi telefoni je zelo pripo-

ro~ljivo. Podpiramo poziv Dunajskih
zdravnikov.«

Priznani raziskovalec Niels Kuster iz
ETH Zürich je razvil testno napravo za
refleksno {tudijo. »Celice so bile izpo-
stavljene enakemu obsevanju kot so
med pogovorom po mobilnem telefo-
nu,« je povedal Kuster in dodal: »Rezul-
tati so v vsej razlo~nosti zelo presenetlji-
vi in povsem ustrezajo elektromagnet-
nemu sevanju.«

Po{kodbe ~love{ke dedne zasnove so
nastopile tudi v primeru, ko je bilo seva-
nje dosti {ibkej{e od mednarodno ve-
ljavnih mejnih vrednosti za mobilne te-
lefone. Neproblemati~no naj bi bilo po
vsem tem samo sprejemanje SMS sporo-
~il, kjer se mo~nej{e sevanje omeji na kra-
tek pogled in mobitel ni v bli‘ini glave.

PREPLAH
IZ VELIKE BRITANIJE

Pobude in svarila, ki glede {kodljive-
ga u~inka mobilnih telefonov in baznih
postaj ‘e ve~ let prihajajo tako iz zdrav-
ni{kih in drugih strokovnih krogov kot
tudi od dru{tev in zdru‘enj ozave{~enih
ob~anov, za sedaj v ve~ini dr‘av {e nima-
jo zadostnega pozitivnega odmeva, da
bi se na tem podro~ju kaj bistvenega
spremenilo. Toda krog dr‘av, kjer stro-
kovna in druga javnost vse bolj spozna-
va nevarnosti in tegobe, ki jih prina{a
igra~kasta in sila prakti~na elektronska
napravica za naj{ir{e komuniciranje, se
ve~a, dokazi o njeni {kodljivosti pa so
vse bolj presenetljivi, celo {okantni.

Oktobra letos je svoj glas proti e-smo-
gu mo~neje povzdignila tudi strokovna
javnost v Veliki Britaniji. Neodvisna bri-
tanska zdravstvena agencija HPA (Health
Protection Agency) je na primer izdela-
la {tudijo, ki utegne tudi na kontinentu
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Strokovnjaki znova opozarjajo na ravnanje z mobilnimi telefoni

Varno le sprejemanje sporo~il

Nove britanske raziskave so pokazale, da
elektromagnetna polja, ki izhajajo iz mobilnih
telefonov, oddajnih baz in anten mobilne tele-
fonije, lahko povzro~ajo razli~ne zdravstvene
»motnje«.

F
ot

o 
ar

hi
v 

M
is

te
rij

i



 - DECEMBER 05 - Misteriji 17

povzro~iti precej{nje vznemirjenje. Bri-
tanski izvedenci so poskrbeli za znanst-
veno oceno vpliva mobilne telefonije na
~lovekovo zdravje. Raziskave so jih pri-
peljale do sklepa, da elektromagnetna
polja, ki izhajajo iz mobilnih telefonov,
oddajnih baz, anten mobilne telefonije
in {e nekaterih drugih virov, dejansko
lahko povzro~ajo razli~ne zdravstvene
»motnje«. S tem je bilo v Zdru‘enem kra-
ljestvu prvikrat z uradne strani potrjeno,
da mnogi ljudje ob~utijo slabost, bole~i-
ne v mi{icah in glavobol, ~e so izpostav-
ljeni tej vrsti e-smoga. Poro~ilo HPA
ugotavlja, da ima vse ve~ Britancev to-
vrstne te‘ave. Tem okoli{~inam, dalje
ugotavljajo izvedenci, so se zdravniki na
otoku doslej nemo~no zoperstavljali.
[tudija navaja nadaljnje simptome, kot
sta omotica in sr~na aritmija, in pride do
sklepa, da so nujne nadaljnje raziskave.

Doslej so omenjene zdravstvene te‘a-
ve pripisovali ‘iv~ni preob~utljivosti po-

sameznikov na elektriko, medtem ko
zdaj Britanci kot drugi v Evropi uradno
priznavajo, da »elektrosenzibilnost« ni
izmi{ljotina, temve~ bolezen. Na [ved-
skem so tak{en sklep kot prvi v Evropi
sprejeli ‘e pred petimi leti; medtem so
tam tovrstno bolezen ugotovili ‘e pri
300.000 ljudeh. Ti dr‘avljani lahko celo
upajo na dr‘avno podporo, tudi finan~-
no. Pojavljajo se zahteve za zamenjavo
obstoje~ih kablov z mo~neje izoliranimi,
ter zamenjavo elektri~nega {tedilnika s
plinsko napravo. Stene, strehe, tla in celo
okna so v mnogih primerih prevlekli s

tanko aluminijevo folijo, da bi stanoval-
ce zavarovali pred e-smogom.

Tako [vedi in Britanci. Po drugih dr‘a-
vah pa za sedaj te~ejo le razprave po me-
dijih, med strokovnjaki in na javnih sho-
dih, konkretnih ukrepov v prid ogro‘e-
nih uporabnikov mobilne telefonije (in
elektrike sploh) pa je malo.

ZLOM KROMOSOMOV
^e sevanje mobilnih telefonov resni~-

no prizadene zdravje, prizadene tudi
celico. Ta misel je vodila do poskusa, o
katerem smo sicer ‘e pisali.

Slovenski samostojni raziskovalec,
strokovnjak za citogenetiko Peter Firbas,
je z biolo{kim testom preizku{al, ali se-
vanje res {koduje celicam, ali na more-
bitne po{kodbe res vpliva informacija in
ali kak{na za{~ita, ki je naprodaj, res lah-
ko prepre~i ali omeji sevanje mobilnih
telefonov.

Levo: Peter Firbas, citogenetik, je dokazal, da sevanje mobitelov mo~no po{koduje
rastlinske kromosome. Ti so sicer druga~ni od ~lovekovih, a so sestavljeni iz enakih
elementov, le zaporedje je druga~no.

Zgoraj: Mobitela sta zvonila ~ebulicam, ki so bile oddaljene od vira sevanja od dveh do
petdesetih centimetrov.

Ugotovitve krepijo
domneve, da sevanje

mobilnih telefonov
pove~uje tveganje

za rakavo obolenje.

VARNO LE SPREJEMANJE SPORO~IL

F
ot

o 
J.

 V
et

ro
ve

c



18 - DECEMBER 05 -

na struktura je bolj uravnove-
{ena, bolj prijazna za ‘iva bit-
ja. Naj spomnimo, ~lovek je v
ko‘no vre~o spravljena voda,
v na{ih telesih je povpre~no
sedemdeset odstotkov vode.

»Samolepilno bakreno plo-
{~ico Norad informiram z iz-
branimi informacijami, ki jih
sicer uporabljam za izbolj{a-
nje vode,« pravi Vili Poznik,
ki ima obilico povratnih in-
formacij o dobrem u~inku
Norada.

In kolik{na je za{~ita No-
rada?

Biolo{ki test je pokazal, da
so imele rastline ob za{~ite-
nem mobitelu tri ~etrt manj
po{kodovanih kromosomov
kot one, ki so bile izpostavlje-
ne neza{~itenemu aparatu.
Dovolj prepri~ljivo, da s plo{-
~ico vsaj posku{amo zmanj-
{ati tveganje, o katerem je
prepri~ano vse ve~ ljudi in na
katerega opozarja tudi vse
ve~ ustanov.

R. V. in J. V.

VARNO LE SPREJEMANJE SPORO~IL

Norad je bakrena samolepilna plo{~ica, ki do 70-
odstotno zmanj{a negativne vplive na ‘ivljenje.

»Za poskus sem izbral do-
segljivo za{~itno plo{~ico No-
rad, ki je bila leta 2001 nagra-
jena kot najbolj{a ekolo{ka
inovacija na sejmu izumov
INPEX v Pittsburghu v ZDA
in je bila nagrajena tudi na
mednarodnem sejmu inova-
cij v @enevi,« pravi biolog, ki
je s pomo~jo ra~unalnika tri
dni telefoniral dvema skupi-
nama ~ebulic med poganja-
njem koreninic tolikokrat, da
se je vsak dan nabralo za eno
uro telefoniranja. Eni skupi-
ni je v neposredni bli‘ini zvo-
nil neza{~iteni mobitel, dru-
gi pa mobitel enake znamke,
ki je imel na hrbtni strani pri-
lepljeno za{~ito Norad.

»Nisem pri~akoval tako
dramati~nih rezultatov,« pra-
vi Peter Firbas, ki je ugotovil,
da sevanje zelo mo~no po{ko-
duje kromosome v nasta-
jajo~ih novih celi-
cah in da na

po{kodbe ne vpliva oddalje-
nost od telefona:

»Nove celice so bile ena-
ko mo~no po{kodovane v ra-
stlinah, ki so stale dva centi-
metra od mobitela kot v onih
na oddaljenosti pol metra.«

In ker vemo, da mo~ ener-
gije pada z razdaljo, lahko
sklepamo, da celic ni po{ko-
dovala energija, ki jo oddaja
mobitel, marve~ informacije,
ki jih seva. Iz {tevilnih posku-
sov (natan~neje so opisani v
knjigi Polje angle{ke avtorice
Lynne McTaggart, knjiga je
prevedena v sloven{~ino) ve-
mo, da informacija z razdaljo
ne izgublja na mo~i; nezmanj-
{ano {tevilo po{kodb kromo-
somov v razli~ni oddaljenosti
od mobitela uteme-
ljuje sklep,

da po{kodbe povzro~ajo prav
informacije, ki jih se-
va prenosni tele-
fon. O tem pa go-
vorijo tudi ne-
katere druge
raziskave o
vplivu delo-
vanja infor-
macij ozi-
roma kohe-
rentnih se-
vanj.

Po{kodbe
kromosomov
zaradi sevanja
mobitela so bile
nenavadne:

»Strupi v vodi
navadno povzro-
~ijo, da se na raz-
li~nih koncih odtr-
gajo, odlomijo razli~ni deli
kromosomov. Bolj ko je voda

strupena, ve~je {tevilo kro-
mosomov je po{kodova-

nih. Ko sem gledal kro-
mosome, na katere je v
metafaznem obdobju de-
litve celic vplival mobil-
ni telefon, sem opazil
najhuj{e po{kodbe: kro-
mosomi se zvijejo v krog,«
pravi biolog peter Fir-
bas.

Cel poskus nape-
ljuje na misel, da in-
formacije predvsem
po{kodujejo vodo, v
kateri se razvijajo no-
ve celice. Tako naj bi
delovala tudi za{~i-
ta; molekularno stru-
kturo, ki jo sevanje
v vodi podre, da

voda postane »stru-
pena«, informacije iz za{~itne
plo{~ice spet spravijo v red.
Voda tako ni ve~ nosilec sla-
bih informacij, prevedeno v
jezik fizike, njena molekular-

Norad je `e ve~ let
naprodaj na ve~ kot sto

prodajnih mestih po vsej Sloveniji.
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