
Uwaga !
Medycyna doświadczalna i nauka udowadniają, 

że promieniowanie z komórek przyczynia się i 

powoduje następujące zaburzenia zdrowotne:

Bóle głowy uczucie gorąca z tyłu 
ucha, podrażnienie oczu, zmętnienie 
soczewki oka - zaćma, zaburzenia snu, 
niepokój. Problemy z nauką - 
zaburzenia koncentracji, osłabienie 
pamięci.

Ostrożnie! do 10 minut po 
rozmowie telefonicznej przez 
komórkę, istnieje zwiększone 
niebezpieczeństwo wypadku 
drogowego (samochody, motocykle)

Już po paru minutach rozmowy 
przez komórkę bariera "krew - mózg" 
zostaje uszkodzona i staje się 
nieszczelna. To powoduje zniszczenie 
komórek nerwowych przez wchodzące 
białka i trucizny.  Możliwe jest 
uszkodzenie genów. Istnieje pod-

wyższone ryzyko raka mózgu i oczu. 

W stanie czuwania komórka wytwarza okresowe 
pulsujące pola magnetyczne niskiej częstotliwości, 
które w wartościach maksymalnych strumienia mocy, 
są biologicznie niebezpieczne. Osłabiają one system 
odpornościowy (immunologiczny). Stan czuwania, tj. 
wyłączona komórka, która jednak stale promieniuje, 
aby utrzymać kontakt ze stacją bazową, ma tylko 
wyłączony sygnał dźwiękowy. Ażeby odłączyć 
komórkę od stacji bazowej i wyłączyć 
promieniowanie oraz systemy lokalizacyjne trzeba 
wyjąć baterię lub akumulator, inaczej każdy 
użytkownik jest zlokalizowany i zidentyfikowany. 
Wiadomo, gdzie jest i z kim rozmawia. Ta kontrola jest 
potrzebna dla policji i wojska amerykańskiego (nowa 
strategia militarna, patrz ulotkę dot. wież telefonii). 
Wykorzystują ją też specjalnie wyszkoleni złodzieje i 
bandyci. Jeżeli ze względów zawodowych nie 
można zrezygnować z posiadania komórki, trzeba 

trzymać ją w stanie czuwania przynajmniej w odległości 
2 metrów od ciała. 

TELEFONIA KOMÓRKOWA SZKODZI 
TWOJEMU ZDROWIU

Odpowiedzialny za tekst: 
Dipl. Ing. Krzysztof Puzyna Hütten 118, 
20355 Hamburg, Tel. 004940-342797  
email: webmaster@iddd.de internet: http://iddd.de/

Adresy kontaktów w Polsce:
1. mgr. inż. Marian Kłoszewski  
Grzybów 44  09-533 Słubice  tel. 24 2778 498
email: markloszewski@interia.pl
2. Stowarzyszenie Ekologiczne"Ojczyzna"  
mgr inż. Stanisław Kos
58-100 Świdnica, ul. Marcinkowskiego 49/3 
tel. 74 640 84 44, email: stow.ekol.ojczyzna@wp.pl 
3. Stowarzyszenie "Prawo do życia", Zbigniew Gelzok
ul. Bracka 16a, 44251 Rybnik 9  
tel. 324254608, email: gelzok@interia.pl 
4. Stowarzyszenie Przeciw Elektroskażeniom w 
Lublinie, mgr inż. Jacek Kaczmarek, 
email: protestnaszafirowej@wp.pl

Prosimy o kopiowanie 
i rozpowszechnianie tej ulotki

Treści tych informacji zaczerpnięto w części z zagrożeń zdrowia 
opublikowanych przez:  IGUMED – Bad Sackingen, 
Interdyscyplinarne Towarzystwo Medycyny Środowiskowej; 
Ökologischer Ärztebund e.V. – Bremen, Niemiecki 
Oddział Związku JSDE  (Międzynarodowy Związek Lekarzy 
Środowiskowych – International Society of Doctors for 
Environment); BUND "Wydział Zdrowia" – Berlin Związek 
Ochrony Środowiska i Przyrody, Niemcy e. V. 

 ( 200,-); Yai 10
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Dla komórek w sprzedaży są coraz częściej 
chipy, naklejki, amulety itp. aby rzekomo 

unieszkodliwić promieniowanie. W różnych 
badaniach udowodniono nieskuteczność takich 

produktów. 

Telefonia Komórkowa – to 

niebezpieczeństwo dla zdrowia

Aktualna informacja!
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WSZYSCY JUŻ TO SŁYSZELI,
że poprzez napromieniowanie pulsującymi mikrofalami 
jakie są używane w komórkach, powstaje zagrożenie 
dla zdrowia. Szczególnie pulsowanie promieniowania 
mikrofalowego, z komórek i stacji bazowych, jest dla 
całego otoczenia niebezpieczne.
Włączona komórka działa podobnie jak stacja bazowa 
telefonii komórkowej, którą się trzyma przy głowie. 
Zagrożenie jest nie tylko dla użytkownika, ale i dla 
wszystkich w okręgu wielu metrów.

A MOŻE TO JESZCZE NIEZNANE?
Profesor Leif G. Salford, neurochirurg szwedzkiego 
Uniwersytetu w Lund podał: „Nasze badania 
wskazują, że promieniowanie z komórek otwiera 
barierę "krew -płyn mózgowo-rdzeniowy", (w skrócie 
"krew - mózg"), ułatwiając truciznom dostanie się do 
mózgu.“ 
Poddane sekcji mózgi szczurów, pokazują jako 
następstwo promieniowania z telefonii komórkowej 
dobrze widoczne uszkodzenia. Mózgi są przepełnione 
ciemnymi plamami i wyraźnie uszkodzone. Sączy się z 
nich ciecz. Lekarstwa oraz substancje toksyczne 
znajdują otwartą drogę do mózgu, dając 
nieprzewidziane następstwa. 

Prof. Salford (2003): "Ta praca przedstawia po raz 
pierwszy dowody, że nietermiczna ekspozycja  
mikrofalami powoduje uszkodzenia neuronów."  
Następna w 2008 potwierdziła i dała te same dowody. 
Dla młodzieży i dzieci naświetlanie mikrofalami 
jest o wiele bardziej szkodliwe, niż dla dorosłych, 
ponieważ ich centralny system nerwowy jest w okresie 
rozwoju. Producenci komórek, pomimo badań i 
licznych dowodów utrzymują w dalszym ciągu, że 
promieniowanie telefonii komórkowej tj. nadajników 
stacji bazowych i komórek jest nie udowodnione i 

dlatego nieszkodliwe... !!!  Czyżby interesy 
finansowe i militarne były ważniejsze niż zdrowie 
Polaków, ich samych i ludzkości? 

IZBA LEKARSKA OSTRZEGA PRZED 
UŻYWANIEM KOMÓREK PRZEZ DZIECI. 
Finansowany przez Unię Europejską międzynarodowy 
projekt badawczy 120 ośrodków naukowych z 6 
krajów: Finlandii, Austrii, Niemiec, Hiszpanii, Francji 
oraz Włoch, wykazały, że intensywne używanie 
komórek uszkadza materiał genetyczny. Wiedeńska 
Izba Lekarska poleca "Dzieciom i młodzieży poniżej 
16 lat, nieużywanie komórek". 

DEPARTAMENT UNIJNY DO SPRAW 
OCHRONY ŚRODOWISKA PODAŁ SWOJE 
STANOWISKO!
Fachowa i specjalistyczna Agencja Środowiskowa Unii 
Europejskiej jako jednostka, jest współwydawcą 
raportu, który podaje: "Telefonia komórkowa jest 
niebezpieczna i szkodliwa". Po 10 latach używania 
komórki wzrasta ryzyko guza mózgu z 20 do 200 
procent. Efekty w komórkach ludzkich występują 
znacznie poniżej wartości granicznych. Polskie normy 
nas nie chronią ! Inne badania, które nie znajdują 
żadnych szkodliwości należy wytłumaczyć 
korupcją naukowców, a dokładnie zależnością 
finansową od życzeń zleceniodawców z mafii 
telefonii komórkowej. 
Jak wykazały również 2 prace badawcze z USA i ze 
Szwajcarii, wyniki badań szkodliwości pól 
elektromagnetycznych zależą od stanowiska 
sponsorów.

TO ZALEŻY OD WAS!
Czy wiadomo, że najbardziej chodliwe aktualnie 
telefony komórkowe z internetem, jak iPhone, iPode i 
inne komórki z internetem, podwyższają znacznie 
poziom napromieniowania. Dla ich poprawnego 
funkcjonowania na wsiach potrzeba coraz więcej 
nadajników od internetu szerokopasmowego. 
Aktualnie podwieszają coraz więcej nadajników Wimax 
na starych masztach w okolicach wsi i miasteczek. 
Szkodliwość bezprzewodowego  internetu  o zasięgu do 
50 km- w już przestarzałym  standarcie WiMax- 
bezprzewodowej, mikrofalowej transmisji danych jest 

duża. Powoduje to napromieniowanie wykraczające 
daleko poza polskie normy, ale jest to ukrywane przy 
pomiarach "kontrolnych" różnymi trikami.

CZYŻCIE JUŻ TO PRZECZYTALI?

Z Rezolucji Parlamentu Unii Europejskiej 
dotyczącej zagrożeń polami elektromagnetycznymi z 2 
kwietnia 2009 roku. Parlament Europejski (...) p.28 
"wzywa państwa członkowskie do pójścia za 
przykładem Szwecji i uznania osób cierpiących 
na nadwrażliwość elektromagnetyczną za osoby 
niepełnosprawne w celu zapewnienia im 
odpowiedniej ochrony i równych szans" 

Wyniki pracy badawczej z Salzburga, lipiec 2010
Ta praca naukowa o wpływie komórek na zdrowie z 
Salzburga (Austria) została uznana i potwierdzona na 
całym świecie. Prof. Hacker: "Analizy naszej pracy 
zostały opublikowane w amerykanskich, niemieckich, 
chińskich, a także indyjskich czasopismach naukowych.  
Szczególnie ważne są publikacje w Biomedical and 
Environmental Sciences Journal", stowarzyszenia  
"Bioelektromagnetics Society". Naukowcy stwierdzili 3 
fakty podczas badań przedszkolaków Salzburga: 
Promieniowanie od nadajników telefonii 
komórkowej i internetu bezprzewodowego 
powoduje stress, osłabienie układu 
odpornościowego człowieka (immunologicznego) 
i pogłębia depresję.

Francja: Nowa ustawa ochrony środowiska - 
Grenelle 2 weszła w życie od 12 lipca 2010 r. jest w 
niej m.in. zabronione w przedszkolach, szkołach 
podstawowych i wyżej używania telefonii 
komórkowej przez dzieci, uczniów a także przez 
nauczycieli i personel szkolny. 
Ustawa ta rozszerza wcześniejszy z roku 2009 zakaz 
instalacji nadajników mikrofalowych na 
żłobkach, przedszkolach, szkołach oraz zakaz 
instalacji WLAN w bibliotekach uniwerstytetu 
Sorbonne i dalszych.

Izrael: od lipca 2009 roku jest zabroniona sprzedaż 
instalacji bezprzewodowych sieci WLAN i telefonii 
komórkowej w budynkach mieszkalnych. 
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 mózg szczura napromieniowany 
2 godziny przez komórkę GSM

mózg szczura 
nienapromieniowany


