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1. A MOBILTELEFON, MINT VESZÉLYFORRÁS 
 
Annak ellenére, hogy a szakembereknek egyre nagyobb köre fúj riadót a mobiltelefonok 
veszélyes mellékhatásai miatt, a politika és a gazdaság illetékesei mégis agyonhallgatják a 
dolgot. Eközben hamarosan minden sarkon egy adóval fogunk találkozni, mert pl. 
Németországban a mobil szolgáltatók egy új hálózatsűrítési programot terveznek. Miért ez 
az ellentmondás? 
 
Ma már minden ember hozzászokott ahhoz, hogy elektromos eszközöket használjon, és az 
európai háztartások is tele vannak kábelhez kötött, alacsony frekvenciákon működő 
elektromos berendezésekkel. Ezek teljesítménye és minősége olyannyira megszokott a 
számunkra, az elektromos berendezések annyira mindennapjaink részét képezik, hogy 
ezáltal hajlamosak vagyunk arra, hogy a villamos berendezésekkel szemben érzett feltétel 
nélküli bizalmunkat az eddig megszokottól és használtaktól eltérő tartományokban 
működő elektromos készülékekre is átvigyük. 
 
Az általunk ma is használt rádióadók, CB adó-vevők és az első kezdetleges mobiltelefonok 
/pl. az ún. „A-Netz” Németországban/ 30 kHz feletti nagyfrekvenciákon dolgoznak, és ezek 
már elszakadnak a kábelektől. Ezeknél a térben szétoszolva és szétterjedve haladnak az 
elektromágneses hullámok, miközben a szükséges információt, amit továbbítaniuk kell, 
rámodulálja az adó. Ez a korábban széles körben elterjedt analóg technika mára már 
elavult, és nem használják már a mobil telefonálásban sem. Helyébe a digitális technika 
lépett. 
 
Miközben a hétköznapi felfogás szerint 30W teljesítmény nem sok - hiszen egy ilyen 
izzólámpával alig lehet egy kis teret bevilágítani -, addig a magas frekvenciákon ez komoly 
teljesítménynek számít, és bizony egy 30W teljesítményű adóval hatalmas távolságokat 
lehet legyőzni. Ez a berögzöttségünk eredményezi aztán azt is, hogy nem is gondolunk arra, 
hogy amíg egy analóg adónál egészségre káros hatások eléréséhez komoly 
teljesítményekre van szükség, addig a digitális technika esetében elegendő 
csupán néhány milliwatt az azonos hatáshoz. 
 
Pedig az az alapelv, hogy az adóteljesítmények egy bizonyos érték felett károsak, mindkét 
technológiára egyaránt érvényes. Elég, ha megnézzük a természetet egy rádióadó 
környezetében, a furcsán megcsavarodott fákat, vagy utánanézünk annak, milyen szakmai 
betegségei vannak azoknak az embereknek, akik állandóan rádiósugárzásnak vannak 
kitéve, akkor bizony találunk néhány jellemző megbetegedést, mint például a szürke 
hályogot. 
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Mivel a kisebb teljesítménnyel működő adók káros hatásai nem jelentkeznek olyan erősen, 
és hatásuk nem olyan nyilvánvaló, mint a hagyományos esetekben, ezért a mobil 
telefonálásban a digitális technológiát használják. 
A mobiltelefonok adóinak ezért a nagy rádióadókhoz viszonyítva igen kicsi a teljesítménye, 
hiszen a millió Wattokkal szemben itt csak maximum 50 Watt teljesítmény áll, de a magas 
frekvencia miatt ennek egészen mások a biológiai hatásai, mint a nagy rádióadóknak, és 
ezek a hatások akár már néhány mikrowatt teljesítménynél is jelentkezhetnek. 
 
Annak érdekében, hogy a mobiltelefonok működni tudjanak, igen sűrű, ún. „cella-
rendszert” kellett kialakítani, hogy azok a területet teljesen lefedjék, és így minden 
lakásban, irodában használni lehessen a mobil telefont. Ez aztán azt a problémát okozta, 
hogy az ember lépten-nyomon adókba, antennákba ütközik. Ezt elkerülendő, a nagy 
antennagyártók egészen különleges módszerekkel, megoldásokkal rukkoltak elő. Ipari 
épületek külső burkolatába, lakóházak ereszeibe, templomok keresztjeibe /külső 
felületeken/ építhető antennákat és adókat ajánlanak, sőt, az egyik legújabb ajánlat szerint 
már olyan gyertyát is lehet kapni, amelyik belsejében egy adó antennája van elrejtve. 
Vagyis ma már egy ember műszer nélkül nem tudja eldönteni, mi az, ami sugárzik a 
környezetében, és mi egy valódi dísz, és mi egy álcázott antenna. 
 
A mobil hálózatok adóihoz képest jóval kisebb teljesítménnyel sugároznak maguk a 
telefonok, de ezt kompenzálandó ezek állandóan a környezetünkben vannak, és még 
ráadásul szinte állandóan az ember testén vagy annak közvetlen közelében helyezkednek 
el. A felhasználók védelmében már többen kifejlesztettek olyan védőelemeket, melyekkel a 
telefon embert érő sugárzását igyekeznek leárnyékolni. Ezek esetében azonban a telefon 
úgy érzékeli, hogy rosszak a vételi lehetőségek, és ezért teljes teljesítménnyel sugároz. 
 
A mobil telefonálásnak két rendszerét ismerjük, az első és ma elterjedten használt 
szabványát GSM-nek nevezik, a másodikat, az időközben megjelent újabb rendszer pedig 
UMTS-nek. Ez utóbbi egy olyan rendszer, amit még ki sem próbáltak, még nem is teljesen 
működésre kész. De milyen erős a politika, a hatalom és a kommunikáció nagyjai között az 
összefonódás, hogy mennyire csak a pénz számít, azt kitűnően mutatja, hogy ennek a még 
félig kész és kipróbálatlan technológiának a koncessziós jogáért pontosan 1oo milliárd DM-
et – azaz 125 ezer milliárd Ft-ot – fizettek ki a mobil telefontársaságok a német államnak. 
 
Közben, információink szerint, azok a mobil szolgáltatók, akik az újonnan megjelent 
UMTS rendszer hatalmas licenc díjait nem tudják megfizetni, tovább fogják bővíteni a 
hagyományos rendszert, vagyis reálisan azzal kell számolnunk, hogy miközben a GSM 
rendszer adóinak száma tovább növekszik, mellettük megjelennek az új UMTS rendszer 
adói is. 
 
És ezek után van-e még valaki, aki azt gondolja, hogy az állam fel fog lépni a fogyasztók 
érdekében a szolgáltatókkal szemben? Hogyan képes valaki a választópolgárok érdekeit 
képviselni vagy az emberek egészségét védeni, amikor a másik oldaltól 1oo milliárd márkát 
fogadott el? Ha valakinek ez nem elég ok, akkor ezek mellett még ott vannak azok a 
munkahelyek is, melyeket a mobilszolgáltatók biztosítanak, amelyeknek az állam számára 
komoly szociális jelentőségük van. 
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2. HATÁRÉRTÉKEK – TANULMÁNYOK 
 
De miért kellene fellépni a mobil szolgáltatókkal szemben? Hiszen vannak szabványok és 
határértékek, melyek szabályozzák a mobil telefonok technikai kialakítását és korlátozzák 
teljesítményét. De ezek a határértékek, amelyek a sugárzásra vonatkoznak, az ipar, a 
mobilszolgáltatók és a hatóságok együttműködéséből születtek meg. Ezért aztán 
elszomorítóak!  
 
A WHO ezzel foglalkozó kiadványa a következőket írja: „egyetlen ország hatósága sem írt 
elő olyan határértékeket, amelyeknek célja az emberek hosszú távú besugárzásából adódó 
megbetegedésének megelőzése, például a rákbetegségek kiszűrése lenne”! Ez azt jelenti, 
hogy a jelenleg érvényes határértékek csak a közvetlen és azonnali károsodástól védik meg 
a mobil telefont használókat! 
 
De még ezektől sem védik meg igazán, mert a besugárzást olyan sok tényező befolyásolja, 
hogy lehetetlen hiteles képet kapni az emberre gyakorolt hatásokról. Nem véletlen, hogy az 
ICNIRP /egy 1997 óta működő szervezet, amelyik az elektromágneses sugárzás hatásaival 
foglalkozik/ úgy döntött, hogy a rövid ideig tartó besugárzás hatásaival külön is foglalkozik. 
Az emberekben ugyanis a mai napig az a meggyőződés él, hogy ha a határértékeket 
megfelelően alacsonyra állítja be, akkor ezzel a hosszú távú egészségkárosodást is kizárja. 
Ez pedig az eddigi gyakorlati tapasztalatok alapján hibás gondolkodásnak minősül. Sőt, 
még elméletileg is csak akkor állná meg a helyét, ha a ma ismert minden vizsgálati 
módszerrel kipróbáljuk és diagnosztizáljuk az esetet. Sajnos azonban az ICNIRP vizsgálata 
nem sokkal visz előre bennünket ebben a fontos kérdésben, mert azt a stratégiáját 
választották, hogy az összes lehetséges károkozó faktorból egyetlen egyet, a felmelegedést 
választották ki és azt vizsgálták. 
 
Az emberben okozott felmelegedés kérdésével már ezt megelőzően is többen foglalkoztak, 
és a BFS, a német Szövetségi Hivatal a Sugárzásvédelemért mérései szerint „az emberi test 
vezeti az őt érő magas frekvenciájú sugárzást, és az ily módon bevitt energia mindenek 
előtt a testet felmelegíti. A kísérletek során beigazolódott, hogy a mobiltelefonok által 
bevitt energia az emberi testben 1 Celsius foknál nagyobb felmelegedést tud okozni. Ha az 
ilyen módon létrehozott felmelegedés tartós és gyakori, akkor ez az emberi 
test működési zavaraihoz vezethet, és az anyagcsere valamint az idegrendszer 
károsodását okozhatja. Nagy a veszélye a szürke hályog keletkezésének is. A tartós és 
erős besugárzás az embrionális fejlődésben is károkat okozhat.” 
Pontosan e fenti vizsgálat következtében Németországban a sugárzási határértékeket úgy 
állították be, hogy az 1 Celsius foknál nagyobb felmelegedés lehetőségét kizárják. 
 
Ha az ember figyelmesen olvassa a fent idézett BFS jelentést, akkor számtalan kérdés 
merül fel benne. Az idézet elején azt olvashatjuk, hogy „mindenek előtt”, vagyis ez azt 
jelenti, hogy a felmelegedésen kívül más hatások is érik az embert. Ha ez így van, akkor 
miért nem foglalkoznak velük, és miért nem vonják be őket a határértékek 
megállapításába. De hasonló érzések kerítik hatalmába az olvasót a többi rész 
tanulmányozásakor, amikor a BFS szakembere azt próbálja elhitetni velünk, hogy azért, 
mert a mérések során nem sikerült semmiféle hatást kimutatni a telefonokat használó 
emberekben, akkor ez azt is jelenti, hogy ilyen hatások nincsenek is. 
 
Ez a fajta gondolkodás azt próbálja velünk elhitetni, hogy az egészséges ember úgy reagál a 
sugárzásra, mint a hús a mikrohullámú sütőben – felmelegszik és ezzel vége is. Ez a 
felmelegedés, amit az átlagember egyébként láznak nevez, egy bizonyos határ alatt nem 
káros az egészségre, és a nagyfrekvenciájú sugárzás egyéb komponenseire az egészséges 
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emberi test nem reagál. Ez a gondolatmenet a készülékek és a gyártók védelmén kívül 
semmire sem alkalmas, az emberek, a mobil telefon használóiknak védelmére pedig 
különösen nem. 
 
A valósághoz még hozzátartozik, hogy a fenti módon beállított határértékeket – melyeket 
számtalan kutató, fogyasztóvédő szervezet is támad, mert túl magasnak találják ezeket – a 
gyártók nem tartják be, vagy csak igen nehezen tudják betartani. A közvélemény és a 
szakma nyomására ezért jelentették be a közelmúltban a gyártók, hogy készülékeik ún. 
SAR-értékét /specifikus besugárzási ráta/ nyilvánosságra hozzák, és minden alkalommal 
megadják. Ez azonban nem tekinthető nagy lépésnek, hiszen a fogyasztóvédelmi 
szervezetek már régen közzétették az Interneten ezeket az adatokat, és az új készülékek 
esetén is, röviddel a forgalomba hozataluk után nyilvánosságra kerülnek ezek az értékek. 
 
Az Internet egyébként valóságos tárháza az ilyen jellegű adatoknak. A 
www.funkenflug1998.de web lapon igen sokféle adatot találunk, így az amerikai mobil 
telefongyártók szabadalmi leírásaitól kezdve az új, sugárzásszegény mobiltelefonokig sok 
mindent. Ezeket az új telefonokat egyébként, az ott leírtak szerint azért fejlesztettek ki, 
hogy védjenek a fejben keletkező daganatok ellen! 
 
Miért kell védeni az embert a daganatos megbetegedések ellen, amikor minden hivatalos 
vizsgálat és irat azt sugallja, hogy a jelenleg érvényes határértékek mellett ilyen nem is 
léphet fel? Nos, ezzel kapcsolatban három tanulmányra kell felhívnunk a figyelmet. 
 
Az egyiket a Hannover-i ECOLOG Institut végezte el még 1999-ben a Deutsche Telekom 
megbízásából. A vizsgálat lezárására 2000. májusában került sor, és az Intézet ekkor 
átadta a teljes dokumentációt a Deutsche Telecomnak. Ezek után a DT két újabb 
intézetnek adta ki az előzővel azonos megbízást, és a HUMBOLD EGYETEM Berlinben, és 
az ÖKOLOG INSTITUT Darmstadtban kapott vizsgálati megbízást. 
 
Ezek a vizsgálati jelentések 2000 novemberében érkeztek be a DT-hez, és a DT a mai napig 
hallgat az eredményekről és az igazságról, csak újabb tudományos vizsgálatokra és további 
kiértékelésekre hivatkozik. Ezért az ÖKOLOG INSTITUT a fogyasztók, a fogyasztóvédelmi 
szervezetek és újabban bizonyos polgárjogi szervezetek követelésének engedve úgy döntött, 
hogy nyilvánosságra hozza a kutatásai eredményét. A következőket találták: 
 - termikus hatások, 
 - molekulasérülések és a proteinek károsodása, 
 - toxikus hatások a génekben,  
 - a celluláris folyamatok elváltozása, 
 - az immunrendszer gyengülése, 
 - a központi idegrendszer befolyásolása, 
 - változások a hormonrendszerben, 
 - steratogén hatások, 
A tanulmányról részletesen a www.ecolog-institute.de cím alatt lehet olvasni. 
 
A másik tanulmányt az Új-Zéland-i LINCOLN Egyetem végezte el, egy Dr. Neil Cheery 
nevű professzor vezetésével, így aztán az anyagot „The Cheery-Study” néven ismeri a 
szakma. A vizsgálat végeredménye itt is az volt, hogy a mai irányelvek és határértékek 
hibásak és rosszak. 
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A harmadik vizsgálat, amelyet a www.bayern.de/STMLU/aktuell/rinder címszó alatt lehet 
az interneten részleteiben is elolvasni, azért érdekes, mert a mobilgyártók és -szolgáltatók 
olyan erős nyomást gyakorolnak a bajor tartományi kormányra, hogy az meghátrált a teljes 
nyilvánosságra hozatal elől. Így aztán nem véletlen, hogy a Bajor Környezetvédelmi 
Minisztérium hivatalos véleménye szerint „nincsen semmiféle összefüggés a 
szarvasmarháknál észlelt megbetegedések és a legelők fölött is jelen lévő mobilhálózatok 
antennái között”. Miközben a Zöldek és mára már a tudósok közül is egyre többen 
összefüggést látnak a két dolog között. A vizsgálatot végző kutatók egyike, aki már több 
mint két éve vizsgálja a szarvasmarhák egészségének és a magas frekvenciájú besugárzás 
összefüggését, csak annyit mondott: „Az eredmények láttán nem csoda, hogy a kérdést 
politikai kérdésként kezelik.” 
 
Ezeken a nagy port kavaró vizsgálatokon túl igen sokan foglalkoznak még a kérdés 
kutatásával. Dr. Lebrecht von Klitzing a Lübeck-i Egyetemen például már 1000 
mikrowatt/m2 sugárzás esetén változásokat észlelt az EEG-n. Ez a változás már 
néhány perc után fellépett, de megdöbbentő módon nem szűnt meg a sugárzás 
megszűnésével, hanem még jó néhány óráig /!/ megmaradt. Az összes kísérleti személy 
70%-a ilyen módon reagált a besugárzásra. Ezt a jelenséget igen sok orvos ismeri és 
visszaigazolja, s már tudják azt is, hogy antiepileptikus készítmények bevételével el is lehet 
tűntetni. 
 
A kérdés most már csak az, hogy mikor találkozunk az életben ilyen sugárzással. Az 
Ökotest-ben megjelent méréssorozat eredményei szerint a legtöbb mobiltelefontól 10 
méter távolságban kell lennünk, hogy a sugárzás értéke a fent ismertetett 1.000 
mikrowatt/m2 alatt legyen. 
 
Az ideggyógyász kutató Dr. Prof. Peter Semm /az adatok elérhetőek: www.noticz.ch/ 
megbízást kapott egy mobilszolgáltatótól, hogy az agyban észlelhető változásokat vizsgálja. 
A kísérletek során az agyban már jóval a mai határértékek alatt változásokat regisztrált. A 
kutatások során felfedezte azt is, hogy a melatonin nevű hormon érzékeny a magas 
frekvenciájú besugárzásra. Ez a hormon az, amelyik szabályozza az alvás-ébrenlét 
ritmusát. A kutatások teljes bizonyossággal megmutatták, hogy a melatonintermelődés és a 
nagyfrekvenciájú sugárzás között kimutatható és egyértelmű összefüggés van. De a 
melatonin nem csak az alvás ritmusát szabályozza, hanem a tumorok kialakulásának 
legyőzésében is fontos szerepe van. Olyan időkben, amikor szinte minden harmadik ember 
rákban betegszik meg, érdemes elgondolkodni ezen az összefüggésen. 
 
Olyan kísérleti eredmények is születtek, amelyek azt mutatják, hogy a magas frekvenciájú 
sugárzás befolyásolja a agyi-vér sorompó működését, amelynek az a feladata, hogy azon 
túl, hogy a vérnyomását szabályozza, megakadályozza, hogy a vér mérgeket tudjon bevinni 
az agyba. Szelektív áteresztőképessége következtében bizonyos molekulákat átenged, 
bizonyosokat pedig nem. Ezt a szelektivitását ez a szervünk a mobiltelefonok sugárzásának 
hatására elveszti, és ezért a méreganyagok már nem csak a testben, hanem az agyban is 
áramlani tudnak. Hogy ez milyen következményekkel jár, azt nem kell külön ecsetelni. 
 
1997-ben a Salzburg-i Tartományi Kormány megbízást adott a Mainz-i Orvosi Egyetem két 
kutatójának a mobiltelefonálás által okozott termikus hatások vizsgálatára. A kutatók 8 
órás mobiltelefonálás után az EEG jelentős módosulását figyelték meg, mégpedig a REM-
fázis 18,5%-os eltolódását regisztrálták. Ezen felül tapasztaltak még alvászavarokat és 
hipnotikus jelenségeket is. 
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Ennek a vizsgálatnak a hatására gyűlt össze 2000 júniusában Salzburgban egy nemzetközi 
konferencia, amelyik a Salzburg-i Modell néven ismert nyilatkozatot fogadta el. Ez a 
nyilatkozat az 1 milliwatt/m2 határértéket javasolja alkalmazni mint felső határértéket, bár 
sokan voltak a jelenlévők között, akik ennek az értéknek az 1/10-ed részét szeretnék volna 
látni a javaslatban. 
 
Az összes kutatás és vizsgálat egyik legnagyobb gondja, hogy szinte lehetetlen olyan 
embereket találni, akik még nem voltak sugárzásnak kitéve. Az alapterhelés ma Európában 
olyan magas, hogy egy normál alapállapot meghatározása szinte lehetetlen. Amennyiben a 
gyártók és szolgáltatók még néhány évig sikeresen elhúzzák, elodázzák a mindenre 
kiterjedő és részletes vizsgálatok elvégzését, akkor a mai helyzet olyan mértékben aláássa a 
lakosság pszichikai és szellemi állapotát, hogy az addigra eltorzult állapot már mint 
normális állapot lesz tekinthető. 
 
Éppen ezért tisztán kell látnunk azt a tényt, hogy azok a gyártók és szolgáltatók, akik 100 
milliárdokat fizettek be a költségvetésbe, azok a részvénytulajdonosok, akik befektetett 
pénzüket vissza szeretnék kapni és az az állam, amelyik ezt a pénzt elfogadta – semmit sem 
fog tenni ennek az emberre káros technológiának a megváltoztatásáért, esetleg 
megszűntetéséért. Csak a civil szervezetek tudnak hatásos ellenpólust felmutatni és az 
emberek védelmében valóban fellépni. 
 
 
3. A MOBIL–TELEFONÁLÁS SZELLEMI HATÁSAI 
 
Ha az ember végignézi a technika fejlődéstörténetét, akkor az az érzése lehet, hogy a 
sorozatos új találmányokkal egy időben az emberiségben megjelentek azok a képességek, 
amelyek e tanulmányok, technikai újdonságok használatához szükségesek. A technikai 
találmányok esetében erre azért nem volt szükség, mert az ember ezeken az eszközökön 
keresztül, ezeket a képességeket mintegy ajándékba kapta. 
 
Erre a legjobb példa a televízió, melyet úgy tekinthetünk, mint ami az érzékfeletti 
képalkotás képességét, vagyis az imaginációt adja meg a nézőnek. Ez persze egyidejűleg azt 
is jelenti, hogy a sok televízió nézés az imaginációs képesség, vagyis a gondolati képalkotás 
képességét elveszi az embertől, mert elsorvasztja azt. Érdekes megfigyelni a televízió 
hatásával kapcsolatban egy másik dolgot is. A nem tudatosan előhívott, hanem maguktól 
felmerülő emlékképek egy TV adásból általában három nappal a kérdéses adás után 
jelennek meg, miután az adás által sugárzott képek az ember finomabb testeit átjárták és 
azokban leülepedtek. Ezen keresztül lehet a TV egy másik, az ember testeit megkötő 
hatását felismerni, ez az ára az ajándékba kapott hamis imaginációnak. 
 
A TV után a telefon az embernek az inspiráció utáni igényét elégíti ki, kezdetben egy 
kábelhez kötve, majd pedig oly módon, hogy bárhol használhatja. Ahogyan a TV-t mint egy 
felhívást kellene látnunk arra, hogy itt az idő a saját imaginációs képességek kifejlesztésére, 
ugyanis a telefon sem más. Arra akar elhívni bennünket, hogy aktívan kellene dolgoznunk 
inspirációs képességünkön. 
 
Az Internet és az azzal kapcsolatban álló WAP mobiltelefonok már az intuíció határán 
állnak. Azt akarja elhitetni velünk, azt mutatja nekünk, hogy bármikor, bárhol, bárki által 
elérhetők vagyunk és bármikor bármilyen információt meg tudunk szerezni – és mindezt 
csak azért, mert egy kis szerkezetet tartunk a kezünkben. Érdemes megfigyelni, hogy az 
emberek túlnyomó része, mobilkészülékét a testén, egyik csakrájának közvetlen közelében 
hordja.  
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Az, hogy milyen óriási erővel vonz bennünket ez a kis szerkezet, csak azt mutatja, hogy 
hatalmas erővel él bennünk a vágy a másikkal eggyé válni. De ez az erő a mobilkészülékek 
által ahelyett, hogy szociális összetartó erővé válna és valódi emberi kapcsolatokon 
keresztül áttörést hozna, ma különleges és értelmetlen cselekedetek forrásává válik. Így 
következik be azután az, hogy egy anya, aki pontosan tudja, milyen káros a gyermekekre a 
nagyfrekvenciás sugárzás, de ha nem tudja, akkor is érzi, mégis a szeretet nevében 
mobiltelefont ad a gyermekének, hogy azon keresztül bármikor elérhesse. Már nem bízik a 
saját intuícióiban, hanem inkább egy egészségre káros szerkezetre bízza a dolgot. 
 
Micsoda feltétel nélküli bizalom az ember által létrehozott technikában! És micsoda 
bizalmatlanság az emberi képességekben! És ez a kettőség jellemzi az emberi létezést. 
 
A mobiltelefonálással kapcsolatos helyes ítéletek kialakításában az embernek van egy 
óriási hátránya. Nincsen olyan szerve, amelyikkel az elektromágneses vagy mágneses 
sugárzásokat érzékelni tudná. Így aztán gondolatai gyakran hibás döntések 
meghozatalához vezetnek. Rudolf Steiner egy előadásában óva intette az embert annak 
következményeitől, amikor egyszer az egész világot „elektromosítja”. Pedig elkezdődött. A 
mai ember, gondolatain keresztül egy teljesen elektromos világot képzel el, és azt is teremt 
meg. 
 
1923. januárjában tartott előadásán R. Steiner azt mondta az elektromossággal 
kapcsolatban: „ … Régen nem volt tele a világ kábelekkel és vezetékekkel. De ma szinte 
nem tudunk úgy elmenni valahová, hogy ne találkozzunk elektromos vezetékkel. És ezek 
állandóan zavarokat okoznak bennünk, olyanná teszi az ember fizikai testét, hogy a 
szellemi része nem tud kapcsolódni hozzá. Ezért aztán világosan kell látnunk, hogy abban 
az időben, amikor még nem jártak át mindent az elektromos vezetékek, könnyű volt 
embernek lenni. Hiszen akkor nem voltak jelen állandóan azok az Ahrimanikus erők, 
amelyek elfoglalják az ember testét. Akkor nem kellett olyan nagy erőket tenni azért, hogy 
az ember közel kerüljön szelleméhez. Mert amikor szellemi részünk egyesül a fizikai 
testünkkel, csak akkor jutunk el a szellemhez. Ezért aztán a mai embereknek sokkal 
nehezebb embernek lenni, mint akár 100 évvel ezelőtt volt.” 
 
A nagyfrekvenciás sugárzás azt a gyógyító és kiegyenlítő kapcsolatot teszi tönkre, zavarja 
meg, ami éppen az ember szellemi világok felé irányuló kapcsolata. Ez mutatkozik meg az 
EEG-ben, a REM frekvenciák eltorzulásában és a melatonin termelés megváltozásában. És 
ezen a javasolt szintetikus melatonin szedés nem segít! Talán a gyógyeuritmia az, amelyik 
sikeresen vehetné fel a harcot a mobiltelefonok által okozott károkkal. 
 
És végül még egy gondolat. Rudolf Steiner egy előadásában arról beszélt, hogy ha az 
állatoknak olyan ételt adnak, amelyet elektromágneses besugárzás ért, akkor az az 
állatoknál szkerotizáló hatású lesz. Ha ez igaz az állatokra, akkor miért ne lenne igaz az 
emberekre? 
 
Fordította: Takáts Péter 
 
Forrás: Info-3 antropozófiai újság (www.info3.de) 
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4. NE ADJUNK A GYERMEKEK KEZÉBE MOBILTELEFONT!!  
 

Dr.Stowel, az USA közismert atomtudósa a tudományos kutatásai során az emberi agy 
működését vizsgálta kutatótársaival. Megdöbbentő volt számukra azt megállapítani, hogy 
az agyhullámok a térbe kisugárzódnak és a rádióhullámokhoz hasonló működést 
mutatnak. Az agyból kisugárzó hullámok hossza különböző, de mintegy skálát képezve, 
hosszuk elhatárolhatók egymástól. Az atomtudós előtt az orvostudomány már régóta 
megállapította az agyhullámok jelenlétét az emberi agyban. Az elektro-enkefalográfiás 
(EEG) vizsgálat, valamint a szív vizsgálatánál használt elektrokardiogramm (EKG) már 
régóta, a testünk bio-elektromos mutatóit méri. Az is közismert, hogy minden sejtnek van 
saját bioárama és saját, elektromos kisugárzása. Ezek rendszeréből áll össze egyes 
szerveink, s végül a testünk elektromos rendszere. Ezen rendszereken keresztül lehet 
különböző vizsgálatokat (Voll-féle elektroakupunktúra, biorezonancia, stb) elvégezni.  
 
Azt is tudja már mindenki, nemcsak a híradástechnikai mérnökök, hogy a mobiltelefonok 
rádiójeleket és elektromágneses mezőt bocsátanak ki, ezek pedig áthatolnak az agyon is. 
Ezt a hatást is lehet mérni érzékeny műszerekkel, valamint a vérkristály analízises vizsgálat 
is tökéletesen alátámasztja a mobiltelefonok agyra gyakorolt ártó hatásait. Talán az 
agysebészek ezért nem használnak mobilt, vagy ha használnak, akkor azt a testüktől távol 
tartva kihangosítóval, vagy fülhallgatóval használják. A gyermekek koponyája még 
fejletlen, ezért kevésbé védi az agyat, mint a felnőtteké, ezért még jobban ki vannak téve a 
kölünböző elektromágneses sugárzások egészségkárosító hatásainak, mint a szüleik 
(nemcsak a mobilok veszélyesek ilyenformán, hanem a MP3-ak, és minden ami 
fejhallgatóval hallgatható).  
 
A heildelbergi orvosegyetem kutatója, Prof.Dr.Dr.Ph.D.András Varga, aki nemcsak 
orvosprofesszor, hanem elektromérnöki doktorátussal is rendelkezik, s egyben igazságügyi 
szakértő is. Az "Elektro-bioklimatológia" címen, eddig csak németül megjelent könyvében 
tudományos kísérletekkel igazolja az elektromágneses frekvenciák (EMF) egészségkárosító 
hatásait, amely nemcsak termikus (hőhatás), hanem atermikus (hőtől független) 
hatásaival is károsítják sejtjeinket. Kutatásai bizonyítják, hogy a mobiltelefon nemcsak 
akkor árt, ha beszélünk valakivel, hanem, akkor is ha be van kapcsolva, de csak vételkész 
helyzetben van. Vételkész helyzetben két másodpercenként ad egy impulzust a 
legközelebbi adótorony felé, hogy hívásra alkalmas. Ezek az impulzusok, attól függően, 
hogy milyen távolságra vannak a testünktől károsítják a szervezetünket. (ha csak pár cm-re 
van akkor nagyobb, ha távolabb, akkor a távolsággal arányosan csökkenő egészségkárosító 
hatással kell számolni). Különösen veszélyes ez gyemekekre, akiknek a szervezete 
folyamatos és gyors fejlődésben van. Ha viszont használjuk is a mobiltelefonunkat (beszéd, 
sms, stb), akkor az ártó hatás nagysága függ a beszélgetés idejétől és a mobiltelefon 
mozgásától. Hívás esetén ha mi hívunk valakit, akkor amíg rá nem talál a mobilunk a 
szolgáltatónk adótornyára, addig maximális - akár 2 W-is lehet - (próbáljon meg valaki 2 
W-os hangszórót maximális hangerővel közvetlenül a fülére szorítani) adókakapcitással 
küldi a hívójelet a bázis adótornyok felé. Amikor megtalálta a legközelebbit, akkor annak 
távolságától függő erővel adja le a sugárzását az adótorony felé. Ha beszéd közben 
elmozdulunk, vagy folyamatosan mozgásban vagyunk, akkor a mobiltelefonunk érzékeli az 
mozgásunkat, azért készülékünk megnöveli az adóteljesítményét, hogy egy másik 
adótoronnyal is felvehesse a kapcsolatot, ugyanis, ha a híváskor kezdeményezett 
adótoronytól annyira eltávolodik, hogy kritikus szint alá csökken a térerő, akkor a 
mobilunk az másik toronnyal is kapcsolatot vesz fel, hogy leszakadás esetén folyamatos 
legyen a beszélgetés, vagy a más jellegű szolgáltatás. Ha például a mozgó metrón, vonaton, 
vagy villamoson, autóbuszon utazva próbálunk meg hívást kezdeményezni, akkor nagyon 
nagy adóteljesítmény kell a folyamatos kapcsolathoz és ez hatványozottabban árt, mintha 
álló helyzetben vennénk igénybe a mobiltelefont.  
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Ezért tilos a repülőgépeken is használni a mobilelefont. Több ország törvényei szerint 
börtönnel büntetik, akár csak a bekapcsolt állapotot is.  
 
Tömegközlekedési eszközökön, ha egyidejűleg többen is mobiloznak, akkor olyan nagy 
teljesítménysűrűség keletkezik, hogy az még a nem mobilozókra is egészségkárosító 
hatással van. Ugyanilyen hatással kell számolni az úgynevezett DECT-zsinórnélküli- 
telefonok esetében is. Sokan meghagyják ugyan a vonalas telefonjukat, de a lakásban, vagy 
a munkahelyen zsinór nélkül használják azt. Ilyenkor a bejövő vonal végén lévő készülék 
adó egysége folyamatos, pulzált, 100 Hz-es rádiójeleket ad le a lakás valamelyik részében 
lévő készülék felé. Ha a zsinór nélküli telefonról hívást kezdeményezünk, vagy bennünket 
hívnak és csörög a telefon, akkor akár húszszoros is lehet az adó teljesítménye, úgy a fali 
egységnél, mint a kezünkben lévő készüléknél. Azt csak nagyon kevesen tudják, hogy a 
lakásban, vagy a munkahelyen lévő DECT készülék a nap 24 órájában küld jeleket a 
telefonra, még akkor is ha nem telefonálunk. Ilyen esetekben olyan nagy 
teljesítménysűrűség keletkezik a lakásban, ami túllépi még egy mobil rádióállomás 
teljesítményét is, amely már minden lakásban, vagy munkahelyen tartózkodó ember 
egészségét károsítja folyamatosan!! Különösen veszélyeztetettek az ilyen lakásban lévő 
gyermekek, de különösen a kisgyermekek. Sajnos a kényelem és a buta divat hatására 
sokan "korszerűsítették" így a vonalas telefonjaikat, de nem számoltak vele, hogy 
folyamatosan elektromágneses frekvenciákkal ártanak namcsak maguknak, hanem a 
környezetüknek. Ugyanilyen károsító hatásokkal kell számolni a vezeték nélküli 
számítógépek (PC,monitor, nyomtató, egér, stb) esetében is Varga professzor 
megállapította azt is, hogy gépkocsiban történő mobilozás esetén egyidejűleg több ártó 
hatás is jelentkezik, még akkor is ha a gépkocsi álló helyzetében történik a 
mobiltelefonálás. A fém karosszéria (kivéve a Trabantokat és az egyéb műanyag 
felépítményű autókat), mint egy Faraday-kalitka próbálja árnyékolni a jeleket. A 
mobiltelefon érzékeli, hogy nem távozik a jel a gépkocsiból, ezért újabb és újabb 
adóteljesítmény növeléssel " eléri" (az ablaküveg karosszéria réseknek köszönhetően, nem 
teljes "Faraday-kalitka" a gépkocsi) az adótornyot és lehetővé teszi a beszélgetést. Ilyenkor, 
különösen a mozgó gépkocsi esetében, többezerszerése is növekedhet a mobiltelefon 
adóteljesítménye. Ez már akkor is veszélyes a közlekedés biztonságára, ha nem maga a 
vezető telefonál, hanem az utasa, mivel ekkora adóteljesítmény már veszélyezteti a 
gépjárművezető biztonságos vezetőképességét, illetve a biztonságos vezetésre való 
alkalmasságát. A gépjárműben (kamion is) való mobiltelefon használatot csak azért tiltják, 
mert a kézben tartott mobiltelefon és maga a telefonálás is elvonja a figyelmét a vezetőnek 
a biztonságos vezetéstől. Sajnos ha nem a vezető használja a mobilját, hanem az utas, az is 
ugyanúgy veszélyes a közlekedés biztonságára, mert mindenkinek árt a mobilsugárzás 
frekvenciája és erőssége, aki a gépjárműben tartózkodik (autóbusz is). Különösen 
veszélyeztetettek a gépjárműben utazó kisgyermekek, a terhes kismamák, de még a 
fejlődésben lévő kamaszok is. Sajnos csak arról van rendőségi, baleseti statisztika, hogy 
hány, és milyen fokú baleseteket idézett elő, amikor a gépjárművezető menet közben 
mobiltelefonon beszélgetett valakivel (nemcsak a hívás veszélyes, hanem a vétel is). Arról 
viszont nincs statisztikájuk, hogy ha a vezetőn kívül más folytatot mobiltelefonálást a 
gépjárműben, abból hány és milyen kimenetelű balesetek következtek be?  
 
Nem véletlen, hogy a repülőgépeken ki kell kapcsolni a mobiltelefont. Ha a repülőgép 
"agyának", a fedélzeti komputernek árt a mobilsugárzás, akkor miért hiszi azt a balga 
ember, hogy az ő, vagy főleg a gyermeke agyának nem árt, amikor is jóval közelebb van 
hozzá, mint a repülőgép komputeréhez, továbbá az emberi agyhoz képest egy fedélzeti 
komputer egy "bunkósbot"!  
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No már most, ha a "bunkósbot"-nak árt a mobil, akár 30 méterről is (a repülőgépen hátul 
ülők sem kapcsolhatják be a mobiljukat!), akkor tényleg nem értem, hogy miért nem 
gondolkodnak el azon az emberek, hogy az ő EEG-jüket, EKG-jüket, bioáramaikat, 
bioinformációikat, stb. nem zavarhatja meg egy ilyen nagyfrekvenciás sugárzás? Vagy 
miért hallgatnak a mobiltelefongyártó mammutcégek a maroktelefonok egészségkárosító 
hatásairól? Ha valaki felveti nekik, máris kész a válasz: "Nincs még egyértelműen 
bebizonyítva az ártó hatás!". Az pedig már a bioterrorizmus kategóriába tartozik, hogy a 
gyártók tudnak a súlyos egészségkárosító hatásokról, úgy a gyermekek, mint a felnőttek 
esetében, sőt azt is tudják, hogy bizonyos szerkezetekkel (EMF-harmonizáló) 5 % alá lehet 
csökkenteni a károsító hatást, s mégsem építik be gyárilag ezeket az eszközöket minden 
maroktelefonba, pedig nincs nagy helyigényük. Miért csak a Bin Laden és más 
terrorszervezetek felszámolására költenek milliárdokat, holott ezek csak naponta 30-50 
ember életét veszélyeztetik a 6,5 milliárdból, amikor a mobil- és más maroktelefonok 
naponta embermilliárdoknak (Magyarországon több maroktelefon van forgalomban, mint 
az ország lélekszáma!!) veszélyeztetik az egészségét, s ez miatt naponta százezrekre tehető 
a bioterroristák által okozott "civilizációs" ártalmak miatt meghaltak száma? Miért nem lép 
fel ellenük senki? Mert a "tudományos világ" tudatosan félre van informálva, félre van 
vezetve, s ehhez segítő kezett nyújtanak, ugyancsak a bioterrositák kezében lévő médiák, a 
megvezethető és megvehető tudósok. Erre is van magyarázatuk, amely logikus is, 
mégpedig az, hogy a Föld élettere véges. Már ma is több ember él a Földön, mint amennyit 
el tud tartani a bolygónk. Valahogy tehát "gyéríteni" kell a lakosságot, mert ha túlnépesedik 
a Föld, akkor ismét egymást fogják enni az emberek, ha nem lesz elegendő táplálékuk. 
Szerintük nem is baj, ha a tudatlan tömegek elpusztulnak és csak az értékesebb emberek 
maradnak meg, mert így élhetőbb lehet a Föld a megmaradottak számára. Szerintük, aki 
gondolkodik és felismeri a reá leselkedő civilizációs veszélyeket, az tud vigyázni magára, 
aki meg nem, az magára vessen!  
 
Sokan használnak vezetékes és vezeték nélküli head seteket. A vezetékessel az a baj. hogy a 
készülék ha testközelben van, akkor is árt az egészségünknek. Ha a testünktől távolabb 
van, de a kezünkben van, az is árt az emberi test sejt- és vízstruktúrájának. A vezeték pedig 
antennaként összegyűjti az éterben lévő összes tranzienseket és ezáltal válik 
egészségkárosítóvá. A vezeték nélküli head set sem jobb, mert ott a fülön lévő készülék, 
mint egy mini adó-vevő ugyanolyan hatást idéz elő a térben, mint a DECT-telefon a 
lakásban, csak ez esetben kisebbek a károsító hatások, a kisebb adóteljesítmény, és a két 
készülék közötti távolság miatt. Ilyen hívások esetében is távolítsuk el a gyermekeket a 
készülékek közeléből, mivel az ő agyvelejüket még nem védi olyan összefüggő és erős 
koponyacsontozat, mint a felnőttekét. A kihangosítóval ellátott mobiltelefonokat sem jó 
használni a gépkocsin belül, viszont azon kívül már kisebbek az ártó hatások, de ilyenkor se 
legyenek a közelben gyermekek. Egyedül az lenne jó megoldás, ha olyan mobiltelefonokat 
gyártanának, amelyeknek volna külső antenna csatlakozójuk és lenne ilyen csatlakozó 
egység a gépkocsiban is, mert ilyenkor az antenna a kocsiszekrényen kívül helyezkedik el és 
adáskor nem veszélyezteti a gépkocsiban ülőket, mivel a gépkocsi fém kocsiszekrénye 
védelmet nyújt (kivéve a Trabantokat és a műanyag felépítménnyel rendelkező 
gépkocsikat) számukra.  
 
Vannak felelőtlen kismamák, akik hosszú percekig folytatnak beszélgetéseket a 
mobiljaikon, s nem gondolnak a magzatukra. Ugyanilyen felelőtelenek azok a kismamák is, 
akik a bekapcsolt mobiltelefonjukat a gyermek mellé teszik a babakocsiba, vagy a gyermek 
kezébe adják, hogy játsszon vele. Vajon hány magzati rendellenesség, vetélés, vagy 
gyermekrák eset írható a tudatlan és felelőtlen kismamák számlájára? Nagyon jó ha 
csökken a születésszám, mert nem lesz túlnépesedés!  
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Varga professzor kutatási munkája igazolja, hogy szervezetünk minden sejtje állandóan 
küld és fogad elektromágneses jeleket. Ez a folyamat létfontosságú a szervezet egészének 
folymatos működése szempontjából. Ez a folyamat gondoskodik arról, hogy testünkön 
belül mindenhol és mindíg az történjen, aminek történnie kell. Ezért minden sejt úgy épül 
fel, hogy gyenge elektromágneses jeleket tudjon értelmezni. Ha egy fogadott jelet (pl.: 
mobilelefonról, vagy Dect telefonról érkező) biológiailag értelmez a sejt, akkor a legtöbb 
esetben úgy reagál rá, hogy akár gátlástalan sejtnövekedést sejtburjánzást is elindíthat. Ez 
függ az egyén immunrendszerétől és a szervezet fejlettségétől. Egy fejlődésben lévő 
szervezet (kisgyermekek, óvodások, álalános iskolások, fiatal felnőttek) esetében sokkal 
hamarabb idézi elő ezt a folyamatot egy ilyen kívülről jövő fogadott jel. A kutatás 
kimutatta, hogy a jel intenzitásától függetlenül ugyanaz játszódik le a testben. Ami nagyon 
lényeges viszont, az a behatás időtartama, ugyanis minél tovább tart a mesterségesen 
előállított elektromágneses mező hatása s szervezetünkre, annál több téves parancsot 
"produkálnak" a biokémiai rendszereink, (fehérjeszintézis felborulása, metasztázisok 
kialakulása, stb.).Ezért nem mindegy, hogy mennyi ideig telefonálunk!! Sajnos olyan, 
daganatos megbetegedések jelennek meg egyre növekvő számban, különösen a fejlődésben 
lévő gyermekeknél, amelyek eddig ismeretlenek voltak (agydaganat, fülmirigyrák, glioma, 
hallóideg tumor, hallócsontrák, középfül rák, halántékcsontrák, alsó állkapocs felső 
részének daganatos elváltozásai, stb). Ezen megbetegedések száma a mobiltelefon 
elterjedésével arányosan növekszik, napjainkban is. A világ 13 legfejlettebb országára 
kiterjedő vizsgálatok (Dr. Keith Bleck, Dr.Ronald Herberman, Dr. Sanjai Gupta, Dr.Paul J. 
Rosch, Dr. Jerome Beers, Dr. Ross Adey, stb), azt is megállapították, hogy a daganatok 
leginkább a fejnek azon a felén alakulnak ki, amelyik oldalon a legtöbbet telefonálnak.A 
világ egyik vezető idegsebésze, Vini Khurana professzor szerint a mobil- és dect-telefonok 
sokkal súlyosabb veszélyt jelentenek az emberek, s ezen belül a gyermekek egészségére, 
mint a dohányzás. A mobilgyártók eleve elutasítják az ilyen kutatási eredményeket és a 
statisztikai adatokat. Varga professzor a magyarországi előadásai során elmondta, hogy 
neves mobilgyártó multik nagyon komoly összegeket ajánlottak fel neki, hogyha nem hozza 
nyilvánosságra a kutatási eredményeit. Szerencsére nem szédítették meg a dollármilliók, s 
nemsokára magyarul is megjelennek a könyvei és publikációi.Nagyon szomorú hírt is kell 
közölnöm, hogy sajnos Varga professzor az elmúlt hónapban Németországban hirtelen 
elhalálozott. Az olvasóra bízom annak eldöntését, hogy hirtelen halálában szerepet 
játszhatott-e, hogy nem tudták Őt "megvásárolni" a mobilgyártó óriáscégek?  
 
Varga professzor volt az első kutatók egyike, aki nem fülhallgatókat ajánlott a védelemhez, 
hanem magas antioxidás tartalmú erdei gyümölcsök leveinek (fekete berkenye) 
fogyasztását, valamint az úgynevezett EMF harmonizálók használatát. Ez a harmonizáló 95 
%-al képes csökkenteni a mobilok és egyéb drótnélküli telefonok ártó hatásait. Dect 
telefonok esetében mindkét egységet el kell látni a harnonizálóval. Dr. László Mária 
vércsepp-vérkristály analízisei tökéletesen igazolják, az EMF harmonizáló semlegesítő 
hatását.  
 
Dr. Hummel Zoltán fizikus még 1994-ben publikálta Magyarországon a Pittsburgi Egyetem 
(Carnegle Mellon University) kutatásait. A fizikus azt is megállapította, hogy úgy az extra 
alacsony erőterek, mint magas frekvenciájú elektromos és elektromágneses erőterek 
egyformán károsítják az egészséget. A kutatások alapján, a váltóáram 50 Hz-es 
frekvenciája és a mobilok 1800 MHz-es frekvenciájának egészségkárosító 
hatásmechanizmusai csupán a "támadási pontban" különböznek egymástól. Ártani 
mindegyik árt!  
 
 



www.napturul.hu - 12 - 

Dr Masari Emoto a szervezetünkben lévő víz (a vér és az agy 90 %-a víz!) 
kristályszerkezetének változásait le is fotózta és könyveiben közzé is tette. A vizsgálat 
kimutatta, hogy ha nincs elektromágneses hatás az agyra, vagy a vérre, akkor szép 
rendezett vízstruktúrát mutat a sejtek, a vér, stb vízstruktúrája. Ha viszont 
elektromágneses frekvenciás sugárzás hat a testünkre, akkor testünk vízsturktúrája 
rendezetlen, amorf struktúrájú lesz!!  
 
Nyilván számos, általam még nem ismert, egyéb tudományos kutatási anyag is 
egyértelműern bizonyítja a maroktelefonok egészségkárosító hatásait, de sajnos a 
lobbyérdekek még erősen befolyásolják a közvéleményt, sőt a hivatalos szerveket is. 
Igyekeznek elbagatellizálni az ártó hatásokat, s közben egyre többen lesznek a gyermekrák 
osztályokon, sőt már Gyermekrák Alapítványt kellett létrehozni, ahhoz, hogy finanszírozni 
tudják az egyre szaporodó, rákos megbetegedések kezelését.  
 
A veszélyek gyermeket, felnőttet egyaránt érintenek a mobiltelefon használat során, csak a 
gyermekek bármely fejlődési szakaszban is vannak a felnőtté váláshoz vezető út során, ezen 
fejlődési szakaszban bekövetkező zavarok miatt még fokozottabban vannak veszélyeztetve. 
Egyes európai országokban már tilos a gyermekeknek mobiltelefont bevinni az iskolába, 
nálunk pedig az iskolákban még a mobiltelefonok használatát sem korlátozzák.  
 
Ha a kedves olvasó elolvassa írásomat, és szereti a gyermekét, akkor remélem elveszi tőle a 
mobiltelefonját és visszatérnek a telefonkártyás, telefonfülkés kapcsolattartáshoz, vagy 
pedig harmonizálót használ és csak a legszükségesebb információk, legrövidebb 
időtartamú átadásához használják a mobiltelefonjaikat. Mindíg jobb megelőzni a bajt, mint 
a bekövetkezett bajt kell elhárítani, megoldani.  
 
Ha már nem vigyáznak ránk a multik, a hivatalok stb, akkor legalább mi vigyázzunk 
magunkra, utódainkra és egymásra is! 
 
 
5. NO ÉS MI A HELYZET A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐVEL? 
 
„Gyorsan bedobok valamit a mikróba”- ez egy olyan mondat, amit naponta sok ezerszer 
hallunk a világ minden részén, és nem csak a háztartásokban, hanem vendéglőkben is, sőt 
már meghódította az ipart is, ahol az élelmiszerek előkészítésénél, sterilizálásnál kivétel 
nélkül ezt az eljárást használják. 
 
És lassan átalakul a világ, mert azokat az élelmiszereket és élelmiszerkészítményeket is, 
amelyek eddig nem voltak „mikróra alkalmasak”, átalakították, hogy felhasználásuk során 
a mikrót elbírják. De azt hiszem, mindenki számára egyértelmű és nyilvánvaló: annak, 
hogy ételeink szinte kivétel nélkül alkalmasak a mikróban való elkészítésre, nagy ára volt. 
Ezt az árat a természetes tápanyagok és az élő tápanyagrészek csökkenésével és ezzel egy 
időben a kémiai adalékanyagok részarányának növekedésével kellett megfizetnünk. 
 
E változásokon túl is van néhány olyan ok, ami a mikró alkalmazásának elhanyagolását 
teszi szükségessé, annak ellenére, hogy a hivatalos vélemények szerint a mikrohullámú 
sütők által „egészségkárosodás nem léphet fel”. A mikró minden részletében egyenértékű a 
hagyományos konyhai főzéssel – mondják a szakemberek. 
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Pedig nem is kell szakembernek lenni ahhoz, hogy az ember meglássa a tűzhelyen sütött, a 
gázon sütött vagy a mikróban sütött étel közötti különbséget. A hagyományos 
módszerekkel az étel lassan, a kívülről kapott hő hatására melegszik fel, míg a mikróban a 
sugárzás behatol az étel belsejébe és ott fejti ki melegítő hatását. A hő pedig azáltal 
keletkezik, hogy a sugárzás az étel molekuláit gyors mozgásba hozza! Így van, hogy a víz 
melegszik a mikróban a leggyorsabban és a szilárd struktúrájú anyagok, a csont, a szálas 
ételek pedig a leglassabban. Ebből adódik, hogy a mikróban melegített ételeknél oly 
gyakori a hőmérsékletkülönbség. 
 
Érdekes, hogy a mikrók alkalmazása nem volt mindig megengedett. A valamikori 
Szovjetunióban 1976-ban egy törvény betiltotta a mikrók árusítását, mert a vizsgálatok 
egyértelműen azt mutatták, hogy a mikróban alkalmazott sugárzás hatására 
számos táplálékrész, mint például a tojásfehérje vagy a glükóz stb. 
természetellenes módon részeikre esnek szét. Az ételek vitális 
energiatartalma a mikrózás után 90%-ról 60%-ra esett vissza. A tejben és a 
gabonákban új kötések keletkeztek a sugárzás hatására és ezek szinte kivétel 
nélkül rákkeltő hatásúak voltak. Ezek a szovjet kísérletek teljesen azonos eredményt 
hoztak egy 1973-ban az USA-ban lefolytatott kísérletsorozattal. 
 
Érdekes módon a nyugati kutatások eredményeire hivatkozva Szovjetunióban a tiltást 
mégis megszüntették. 
 
A Lausanne-i ETH Intézetben 1991-ben kutatásokat végeztek, és arra a következtetésre 
jutottak, hogy a mikróval kezelt táplálék a vérkép elváltozását okozza. „Olyan kezdeti 
állapot kialakulását észleltük, amilyen képet a közvetlenül rákos megbetegedés előtt 
állóknál lehet megfigyelni” – írja a jelentés. 
 
Ezek után világszerte kísérletek indultak a mikrókkal kapcsolatos kétségek kivizsgálására. 
Fritz Albert Popp, kutatásai után határozottan óva int mindenkit, hogy a mikrót 
fagyasztott ételek felmelegítésére használja, mert az élelmiszer celláinak 
megrongálása ekkor a legnagyobb. „Kutatásaink szerint a minőségromlás ekkor a 
legnagyobb, de nem javaslom húsételek melegítését sem, egyedül a növényi 
alapanyagokból készült ételeknél nem tapasztaltunk drasztikus változásokat” – mondja. 
 
Ezeket az eredményeket a hivatalos oldal nem ismeri el, és ezért nem is foglalkozik vele. 
Amivel azonban most már hajlandóak foglalkozni, az a használót érő sugárzásból adódó 
károk. Idegkárosodások, krónikus megbetegedések vagy szürke hályog, ezek a gyakran 
mikrózók tünetei. Valamennyi közül a vérrel kevésbé ellátott szervek, így például a szem 
van a legtöbb veszélynek kitéve. 
 
Egy biztos, ez a technika is több bajt okoz, mint amennyi hasznot hajt, azáltal hogy a benne 
elkészített ételek az emberek életerejét rabolják el. 
 
 
 


