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Mednarodna Agencija za Ra-
ziskavo Raka IARC, ki delu-
je pod okriljem Svetovne

zdravstvene organizacije, je 31. maja
letos opredelila radiofrekven~no elek-
tromagnetno polje za morebitno karci-
nogeno. Raziskave so pokazale, da elek-
tromagnetno polje mobilnega telefona
pove~a tveganje za nastanek glioma
oziroma malignega tipa mo‘ganskega
raka. Poro~ilo Svetovne zdravstvene
organizacije je v resnici revolucionar-
no, saj ob ~etrti generaciji mobilnih te-
lefonov pomeni rojstvo prve generacije
ozave{~enosti in preventivnih ukrepov
njenih uporabnikov.

Poro~ilo Svetovne zdravstvene orga-
nizacije navaja raziskavo iz leta 2004, ki
je pokazala, da z vsakodnevno trideset-
minutno uporabo mobilnega telefona v
obdobju desetih let pove~amo tveganje
za nastanek glioma za {tirideset od-
stotkov. Tveganju so najbolj izpostav-
ljeni otroci in mladostniki. Zaklju~ek
poro~ila navaja opozorila dr. Jonatha-
na Sameta iz Ju‘nokalifornijske uni-
verze, direktorja raziskovalne skupi-
ne omenjene agencije, o posledicah
redne uporabe mobilnega telefona in
dokazanih pove~anih tveganjih za
nastanek rakavih obolenj in defektov,
ki potencirajo vrsto bolezni.

PO[KODBE DNK
Eno vidnej{ih biolo{kih posledic

elektromagnetnega sevanja je labora-
torijsko dokazal epidemiolog in me-
dicinski znanstvenik dr. George Car-
lo, direktor neprofitne organizacije za
raziskavo brez‘i~ne tehnologije. Med
leti 1993 in 1999 je opravil vrsto tele-
komunikacijskih {tudij in klini~nih ra-
ziskav o {kodljivem vplivu mobilne-

ga telefona ter klini~no dokazal trajno
po{kodbo DNK in celic tako pri aktivnih
uporabnikih kot tudi pri tistih, ki so bili
pasivno izpostavljeni sevanju.

Raziskava je dalje pokazala, da nosil-
ni val deluje z jakostjo 1900 MHz in ne
povzro~a biolo{kih sprememb, saj je za
organsko snov prakti~no neviden. Te‘a-
ve povzro~a sekundarni modulirani val,
torej nosilec informacije, ki deluje v Hz
in je istoveten delovanju ~love{kega
srca. ^love{ko srce deluje v istem ob-
mo~ju in zazna informacijski val kot ne-

varnost, zato spro‘i za{~itne biokemij-
ske reakcije, ki spremenijo fiziologijo in
povzro~ijo biolo{ke te‘ave. Te‘ave zaje-
majo predvsem porast prostih radika-
lov, prepu{~anje krvno-mo‘ganske pre-
grade, genetske po{kodbe, prekinitev in
motnje medceli~ne komunikacije in po-
ve~ano tveganje za nastanek glioma.

RAZISKAVE
V SLOVENIJI

Kljub obse‘nim in dragim raziska-
vam v tujini se tudi v Sloveniji opravljajo
testiranja o vplivu sevanja in preventiv-
nih ukrepih. Samostojni raziskovalec in
strokovnjak za citogeniko mag. Peter
Firbas je opravil biolo{ki preizkus na
~ebulicah, ki jih je izpostavil sevanju
mobilnega telefona. Preizkus je izvedel
na dveh skupinah ~ebulic, od katerih je

bila prva skupina izpostavljena pol-
nemu sevanju, pri drugi je uporabil
za{~ito Norad – bakreno samolepilno
plo{~ico, ki po meritvah zmanj{a u~i-
nek sevanja za sedemdeset odstot-
kov.

S pomo~jo ra~unalnika je Firbas tri
dni telefoniral za{~itenemu in neza{-
~itenemu mobilnemu telefonu ob
neposredni bli‘ini ~ebulic toliko ~asa,
da se je vsak dan nabralo za eno uro
telefoniranja. Rezultati preizkusa so
bili ve~ kot o~itni in sicer so pokazali
uni~ujo~ vpliv sevanja na kromoso-
me, ki so se v metafaznem obdobju
delitve celic dobesedno zvile v krog.
Rastline ob za{~itenem mobilnem te-
lefonu pa so imele za tri ~etrtine manj
po{kodovanih kromosomov.

Najbolj zanimivo pri tem poskusu
je, da so bile celice po{kodovane
enako ne glede na oddaljenost od vira

TELEFONIJA IN ZDRAVJE

Elektromagnetno sevanje mo~no pove~a tveganje za nastankom tumorja

Nevarnost mobilne telefonije
Privla~ni mobilni telefon

ponuja tudi vrsto
zunanjih nevarnosti, med
katere spadajo alergijske

ko‘ne reakcije.

Oddajniki nevarnih elektromagnetnih valov so
spretno zakriti pred javnostjo.
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sevanja. To odkritje se ujema z rezultati
dr. Carla, ki je dokazal uni~ujo~ u~inek
informacijskega, ne pa nosilnega vala.
Dr. Carlo opozarja, da informacijski val
ru{i ravnovesje v biopolju celic, tkiv,
organov in celotnega organizma, to pa
posledi~no privede do sprememb v
metabolizmu in fiziologiji.

KRVNO-MO@GANSKA
PREGRADA

Na nevaren u~inek interakcije v polju
radijskih frekvenc na krvno mo‘gansko

pregrado in zarodek je pred leti opozar-
jal ameri{ki nevroznanstenik dr. Allan
H. Frey. Poudaril je, da postane pregra-
da prepustna po dveh minutah in trajno
po{kodovana po dvajsetih minutah ne-
prekinjene izpostavljenosti sevanju, kar
povzro~i prehajanje {kodljivih snovi,
npr. proteinov iz lokalnih krvnih ‘il v
osrednji ‘iv~ni sistem, to pa mo~no po-
ve~a tveganje za nastanek alzheimerjeve
bolezni.

Kljub {tevilnim {kodljivim vplivom
na zdravje je industrija mobilne telefo-
nije naredila korak naprej s ponudbo
brez‘i~nih slu{alk. Zelo priro~na napra-
va uporabniku sicer osvobodi roke, je pa
v resnici veliko bolj nevarna od samega
mobilnega telefona, saj ‘ico nadome{-
~ata oddajnik in sprejemnik z manj{o
mo~jo delovanja ter frekvencami med
900 MHz in 2,4 GHz – slednja frekvenca
pa je tista, pri kateri deluje mikrovalov-
na pe~ica.

ELEKTROMAGNETNO
SEVANJE UNI^UJE

ZARODEK
Najbolj zaskrbljujo~a novica o {kod-

ljivosti elektromagnetnega sevanja je
njen vpliv na fetus. Ameri{ki znanstve-
niki so testirali vpliv elektromagnetnega
sevanja mobilnega telefona na deset
tiso~ pi{~an~jih zarodkih in opazili uni-
~ujo~e posledice. Enake posledice se po-

javijo tudi pri ~love{kem fetusu, pravi
dr. Om Gandhi, profesor elektronskega
in‘eniringa na Univerzi Utah.

Otroci, ki so med nose~nostjo izpo-
stavljeni sevanju, naj bi imeli vedenjske
motnje pove~ane za 50 odstotkov. Otroci
in mladostniki pa so nedvomno glavna
tar~a mobilne industrije, zato strokov-
njaki svarijo, da ima sevanje bolj destru-
ktiven u~inek na otro{ko lobanjo kot na
lobanjo odraslega. Absorpcija sevanja je
pri otrocih veliko ve~ja kot pri odraslih
zaradi tanj{e lobanje in ve~je vsebnosti
teko~ine v njej.

OD ALERGIJ
DO POMORA ^EBEL

Poleg nevarnega sevanja nam pri-
vla~ni mobilni telefon ponuja tudi vrsto
zunanjih nevarnosti, med katere spadajo
alergijske ko‘ne reakcije. Kot je znano,
naprava vsebuje nikelj, splo{ni alergen,
ki povzro~a dermatitis, suho ko‘o in
srbe~e dele ko‘e na licu, pravi alergolog
Luz Fonacier. Simptomi se pojavijo pri

Pu{~ica na levi sliki prikazuje prefrontalno skorjo (sprednjega dela
~elnega re‘nja v mo‘ganih), kjer je vidna pove~ana presnova
ogljikovih hidratov (glukoze) med uporabo mobilnega telefona.
Rde~a in oran‘na podro~ja prikazujejo pove~ano mo‘gansko
presnovno dejavnost med telefoniranjem. Na desni sliki vidimo
mo‘gane v normalnem stanju brez prisotnosti mobilnega telefona.Slika prikazuje izjemno pove~ano prodornost in u~inek sevanja na otro{ko lobanjo.

Otroci, ki so med
nose~nostjo izpostavljeni
sevanju mobilnikov, naj

bi imeli vedenjske motnje
pove~ane za petdeset

odstotkov.

Epidemiolog in medicinski znanstvenik dr.
George Carlo, direktor neprofitne organi-
zacije za raziskovanje brez‘i~ne tehnologije.

F
ot

o 
sp

le
t

F
ot

o 
sp

le
t

NEVARNOST MOBILNE TELEFONIJE



18 - AVGUST 11 -

NAJNOVEJ[I IZZIV
NA PODRO^JU
BIOMEDICINE

Biospectrum je najsodobnej{i na~in zdrav-
ljenja na podro~ju biotehnologije. Name-
njen je izbolj{anju zdravja, bolj{emu po~ut-
ju in lep{emu telesnemu videzu brez strans-
kih u~inkov. S pomo~jo efekta bioresonance
se ~love{ke celice, organi in celotno telo
uglasijo s frekvenco naprave, ki proizvaja
celoten frekven~ni spekter zdravega ~love{-
kega telesa. Ponovna uglasitev celic omogo-
~a presnovo celotnega ~love{kega telesa ter
vzpostavitev procesa zdravljenja in samo-
zdravljenja.

ZDRAVLJENJE Z
BIO-SPECTRUM APARATI
RAZISKAVE SO POKAZALE U~INKOVITO DE-
LOVANJE NA:

• sistem prekrvavitve
• celoten imunski sistem
• reguliranje psihosomatskega sistema

BIOSPECTRUM MEDICINE NUDI TUDI:

• zdravljenje ko‘e, aken, ko‘nih ma-
de‘ev

• anticelulitno terapijo, pomo~ pri huj-
{anju

• pomo~ pri pove~anih {portnih aktiv-
nostih in hitrej{em okrevanju po
{portnih po{kodbah

• pove~uje spolno vitalnost, odpravlja im-
potenco, neplodnost, menstrualne te‘ave

• odpravlja te‘ave s prostato
• zdravi stresna stanja in nespe~nost,

pomaga pri preutrujenosti
• uravnove{a sr~no, ledvi~no in prebav-

no funkcijo
• izbolj{uje mikro- in makrocirkulacijo
• laj{a revmatske bole~ine in bole~ine

v sklepih

www.biospectrum.biz
Za iz~rpne informacije o na{ih storitvah,
cenah in celotni ponudbi nas pokli~ite ali

obi{~ite v na{ih poslovalnicah:
[kofljica, Ob po{ti 20, 01/366 31 31

(od ponedeljka do petka od 8. do 17. ure)

sedemnajstih odstotkih ‘ensk in treh
odstotkih mo{kih.

Elektromagnetno onesna‘evanje mo~-
no vpliva tudi na ‘ivali. Strokovnjaki be-
le‘ijo globalno negativen vpliv na ~ebe-
le, ki naj bi bile od vseh ‘ivali najbolj
prizadete. V zadnjih tridesetih letih, od-
kar cveti mobilna tehnologija, se je {te-
vilo ~ebel v Zdru‘enih dr‘avah in Veliki
Britaniji zmanj{alo za polovico. Tudi
drugod po svetu se sre~ujejo s podob-
nimi te‘avami, ~ebelarji pa poro~ajo o
nenavadnem obna{anju ~ebel. [vicarski
strokovnjaki so opravili obse‘ne razi-
skave in ugotovili, da brez‘i~ni signali
odbijajo ~ebele, motijo njihovo orienta-
cijo in jim spreminjajo fiziolo{ko struk-
turo.

ZASKRBLJUJO^A
STATISTIKA

Statistike in poro~ilo Svetovne zdrav-
stvene organizacije za leto 2011 ka‘ejo,
da mobilni telefon uporablja pribli‘no
pet milijard ljudi; na vrhu lestvice je Taj-
van s 106,45 mobilniki na sto prebival-
cev, na dnu pa Laos z enim mobilnikom
na sto ljudi. V Sloveniji je 1,982 milijona
aktivnih uporabnikov mobilne telefonije
z nenehnim pove~anjem prometa oziro-
ma ~asovnega trajanja klicev, kar obsega

ZGODOVINA
TESTIRANJA MOBILNE

TELEFONIJE
Mobilna tehnologija je bila najprej raz-
vita v voja{ke namene in njena var-
nost ni bila nikoli klini~no testirana.

O nevarnosti se je za~elo govoriti
leta 1990 ob to‘bi ameri{kega poslov-
ne‘a, ~igar ‘ena je umrla za posledi-
cami mo‘ganskega tumorja. Na Wall
Streetu je zavladal preplah, mobilni
operaterji in Telekomunikacijska zve-
za so se zna{li v krizi. Zveza je pri~ela
kampanjo o varni uporabi, pri kateri
se je opirala na raziskave in odobritev
s strani vlade. Mediji in javnost so zah-
tevali rezultate raziskav, za katere se je
izkazalo, da niso bile nikoli opravljene.

Pritisk javnosti in medijev prepri~a
kongres o investiciji 28 milijonov do-
larjev za raziskave in ustanovitev ne-
profitne organizacije za raziskovanje
brez‘i~ne tehnologije WTR, ki jo vodi
dr. George Carlo.

Rezultati raziskav dr. Carla se us-
kladijo z rezultati evropskih raziskav,
ki poka‘ejo pove~ano mo‘nost na-
stanka razli~nih mo‘ganskih disfunk-
cij, tumorjev, avtizma, motenj pozor-
nosti, nevrodegenerativne bolezni,
vedenjskih in fiziolo{kih te‘av.

96 % prebivalstva in sodimo v sam sve-
tovni vrh.

Kljub raziskavam in opozorilom stro-
kovnjakov industrija mobilne tehnolo-
gije spretno manipulira z ljudmi, zato
ostaja mo‘nost {iroke preventive le v
obliki ukrepov vlad posameznih dr‘av.
Francija je tako postala prva evropska
dr‘ava, ki je izvedla preventivni ukrep
in prepovedala uporabo mobilnih tele-
fonov v {olah. V okviru Evrope to mo‘-
nost resno preu~uje Svet Evrope in nje-
gova okoljska komisija, s katero naj bi
pred elektromagnetnim onesna‘enjem
zavarovali predvsem otroke.

Uro{ Kra{ovec

Mobilni telefoni nas po~asi, temeljito in za-
nesljivo uni~ujejo.

NEVARNOST MOBILNE TELEFONIJE
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