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Dejstvo je, da veliki gospodarski interesi, kot je industrija nafte, 

orožja, tobaka in farmacevtskih izdelkov, vodijo do izgube okolja 

in zdravja ljudi. O tej temi nam ni treba več razpravljati. Kljub 

temu želijo uredniki opozoriti na naslednji članek revije Mantra. 

Ukvarja se z vedno bolj naraščajočimi brezžičnimi frekvencami 

(zdaj 3G, kasneje 4G in pozneje 5G), ki smo jim nenamerno 

izpostavljeni in ki vplivajo na celični sistem človeka. Prosimo, 

preberite, kaj se dogaja. 

 

Z uvedbo brezžične komunikacije so se naša življenja v letu in pol močno 

spremenila. Sedaj smo povsod in do vsega ves čas povezani po vsem svetu. 

Uporabljamo aplikacije, prenašamo v živo, uporabljamo tviter in facebook ter se 

brez pametnih telefonov počutimo skoraj prikrajšane. V devetdesetih letih smo 

bili zadovoljni le z mobilnim telefonom, s katerim lahko kličemo in pišemo. Sedaj 

nam je na razpolago celoten internet. Kmalu nam ga ne bo treba pogrešati niti v 

našem samovozečem avtomobilu. Našo hišo upravljajo različni interneti ukazi. 

Takoj, ko senzorji na vhodnih vratih prepoznajo naš obraz, je obrok hrane že 

pripravljen, soba ogreta na primerno temperaturo itd. Res enostavno, toda, 

kakšno ceno moramo plačati za to? 

 

Da bi vse to omogočili, se zmogljivost mobilnega podatkovnega prometa nenehno hitro 

širi. Od 2G do 3G, 4G in 4Gplus in zelo kmalu celo 5G. To je zelo potrebno za 



reševalne službe, da bo kirurg v bolnišnici z daljinskim upravljanjem lahko izvedel 

operacijo že v rešilcu. V tem primeru bi bilo kaznivo, če bi ostala katera koli bela cona 

brez dobrega mobilnega pokritja. Zato povsod opazimo oddajnike LTE, majhne celice 

in mestno ogrevanje, saj je g. Juncker (predsednik Evropske komisije) pred kratkim 

razglasil, da je optimalen doseg mobilne telefonije prva življenjska potreba. Na 

razpolago je dal milijarde, da se lahko projekt mobilne pokritosti po vsej Evropi realiziral 

v najkrajšem času. Doma se nam zdijo vse te žice težke in grde. Zato povsod v našem 

domu uporabljamo usmerjevalnik Wi-Fi, brezžični telefon, otroški monitor, prenosnik, 

tablico, pametni telefon, pametni televizor itd., brez uporabe njihovih nadležnih kablov.  

Toda tega, kar se mnogi ne zavedajo je, da vse brezžične aplikacije oddajajo sevanje, 

zaradi česar vedno več ljudi zboli, pogosto ne vedoč, da je sevanje vzrok za njihove 

težave. Zdi se, da eksplozivno povečanje raka, Alzheimerjeve bolezni, ADHD, 

diabetesa, izgorelosti itd. spremlja korak z uvedbo in razvojem nebrzdane rasti 

„brezžičnega“, tako da je povprečna raven sevanja zdaj 100.000-krat višja od 

naravnega sevanja iz ozadja. Jasno je, da se brez boja temu ne moremo preprosto 

prilagoditi. Kljub znanstvenim dokazom o škodljivosti vlade sodelujejo s 

telekomunikacijsko industrijo tako, da nas izpostavljajo vedno večjemu sevanju, pred 

katerim ni lahko ubežati. Nekateri težje zbolijo in se čutijo prisiljene pobegniti na 

področja, ki so slabo izpostavljeni sevanju, na primer v Eifel ali gorska območja 

Vosges. 

 

RF-sevanje * in ICNIRP-standardi  

Da bi razumeli, kaj povzroča sevanje mobilne komunikacije in zakaj je škodljivo, naj 

uvodoma preverimo, kaj to sevanje pravzaprav je. Vključuje sevanje v območju 

visokofrekvenčnega radiofrekvenčnega spektra s frekvenco od 300 MHz (300 milijonov 

hertz (Hz) ali 300 milijonov vibracij na sekundo) do 300 GHz (300 bilijonov Hz. Glej 

srednji del oranžne barve območja spodaj). To imenujemo žarčenje, ker 

elektromagnetni valovi potujejo s svetlobno hitrostjo (300.000 km/sekundo) in niso 

odvisni od medija, kot so zvočni valovi, ki se premikajo (na primer) po zraku. Nad 

radiofrekvenčnim območjem sta vidni in nevidni svetlobni območji s še višjo frekvenco. 

 

Frekvenca iz ultravijoličnega območja postane zelo visoka in zato tako močna, da se 

negativno nabiti elektroni poganjajo iz svoje orbite okoli pozitivnega jedra atoma. 



Nevtralno nabit atom se tako spremeni v pozitivno nabit ion. Zato to sevanje 

imenujemo ionizirajoče ali radioaktivno in je iz istega razloga tudi rakotvorno. To 

pomeni, da bi bila radiofrekvenca neionizirajočega sevanja neškodljiva, saj ne sproži 

nobenih ionov iz njihove orbite in tako ne poškoduje tkiva. Toda to neionizirajoče 

radiofrekvenčno sevanje prodre v materijo in tudi v naše telo, ki ga absorbira in daje 

toploto trenja. To funkcijo se uporablja pri kuhanju v mikrovalovni pečici. V njej hrana 

postane toplejša in obenem tekoča in to vse zaradi radiofrekvenčnega sevanja natanko 

enake frekvence kot Wi-Fi, in sicer 2400 MHz. Ker je intenzivnost našega wifija precej 

nižja, se komaj segrevamo. 

 

Ker je preveč vročine telesu škodljivo, na primer beljakovine se strdijo med toploto nad 

42 stopinj Celzija, je ICNIRP, specialni odbor Svetovne zdravstvene organizacije 

WHO, določil, da jakost elektromagnetnega polja ne sme nikoli presegati 61 V/m 

(voltov na meter). To je količina sevanja, ki je potrebna za segrevanje vrečke slane 

vode pri eni stopinji v 6 minutah. Ponudniki telekomunikacij se morajo tega držati, kar 

lahko storijo z veliko lahkoto. Po zadnjih meritvah urada za antene, kljub eksplozivni 

rasti prenosnih stolpov za 4G, žariščne točke, majhne celice in mestni Wi-Fi, je jakost 

polja na ulici največ 3 V/m. V večini domov z vsemi vrstami brezžičnega omrežja je 

vsa oprema skupaj v povprečju 1 V/m. 

 

Pomembno je, da se intenzivnost sevanja zmanjšuje s kvadratno razdaljo do vira [1/ 

r2 v polmeru = r]. To mejo je torej mogoče preseči v razdalji pol metra od antene, kamor 

javnost ne sme vstopiti. Poleg tega se obseg, v katerem se sevanje absorbira in se 

tkivo segreje, izrazi v „specifičnem absorpcijskem razmerju“ ali vrednosti SAR. To je 

še posebej pomembno pri napravah, kot je mobilni telefon, ki se shranjujejo ob telesu 

in še posebej ob glavi. Za preprečitev poškodb tkiva in celic zaradi segrevanja je 

ICNIRP za mobilne telefone določil največjo vrednost SAR na 2 W/kg (vatov na 

kilogram). Čeprav se vrednost SAR različnih mobilnih telefonov, pod pogojem, da so 

oddaljeni pol cm stran od telesa, ohranja v tem območju, lahko v navodilih za uporabo, 

napisanem v drobnem tisku, preberemo, da se glede znamke in modela razlikujejo od 

0,4 W/kg do 1,6 W/kg. To so uradni podatki in standardi, ki se jih drži nizozemska vlada 

in ki jih lahko najdemo na spletni strani antenskega urada (1). Ni razloga za skrb ali pa 

ta obstaja? 



Ne toplotno, ampak biološko 

Čeprav je ta toplotni učinek uradno priznan kot dokaz možne škode za zdravje, obstaja 

na tisoče strokovno pregledanih študij in nešteto zgodb o izkušnjah, ki kažejo na to, da 

je izpostavljenost sevanju, na primer prenosnih oddajnikov, daleč pod mejo ICNIRP. 

Še vedno predstavljajo zdravstvene težave, kot so: glavoboli, utrujenost, palpitacije in 

druge motnje srčnega ritma, omotica, zvonjenje v ušesih, draženje kože, težave z 

vidom, bolečine v živcih in mišicah, slabost in druge prebavne težave, izguba 

koncentracije in spomina, oslabljena kognitivna zmogljivost, nespečnost, depresija, 

avtoimunske bolezni, visok krvni tlak in sčasoma tudi rak, zlasti možganski tumorji. Po 

Hardellu (2) so ti pogosto povezani z mnogimi in dolgimi mobilnimi klici. Poleg tega so 

pri otrocih opazili vedenjske težave (ADHD) in avtizem. Kaže, da večina teh težav 

izgine kot sneg na soncu, ko se izpostavljanje sevanju ustavi. Če imate kakršne koli 

vrste takšnih pritožb, je na ta način mogoče preizkusiti, ali je sevanje iz bližnjih celičnih 

stolpov ali so vzrok vaše lastne brezžične naprave. Po navadi se dokaže: odstraniš 

sevanje – odstraniš težave! 

 

Od študij, opravljenih v različnih državah o zdravstvenih težavah, ki se pojavijo v bližini 

radijskih oddajnikov, je najboljša Van Hutter et al. (3), ker so bili v tem preizkusu 

izključeni dejavniki, ki bi lahko privedli do alternativnih razlag v zasnovi in izvajanju. 

Raziskovalci so testirali 365 Avstrijcev, ki živijo blizu 10 oddajnikov v različnih 

pokrajinah. Izmerili so jakost polja v spalnicah in izvedli vrsto kognitivnih testov. Poleg 

tega drogovi oddajnikov niso bili predmet protesta, anketirancem pa niso povedali, da 

je preiskava povezana z radijskimi oddajniki, ampak da se nanaša na vpliv številnih 

okoljskih dejavnikov, vključno s prometnim hrupom, trdnimi delci v zraku in baznimi 

postajami. Izognili so se tako imenovani pristranskosti poročanja (učinek napovedi), 

pri kateri je primerjalna preiskava Santini (4) in Navarro (5) predvidevala lobi 

telekomunikacij.  

 

Poleg tega so raziskovalci povprašali ne le o težavah, temveč tudi o mnenju 

anketirancev o vplivu teh okoljskih dejavnikov na zdravje ljudi. Na ta način bi lahko 

kasneje popravili svoje rezultate za subjektivno negativno presojo, ki jo ljudje že imajo 

o škodljivosti sevanja iz radijskih oddajnikov. Izkazalo se je, da večine ljudi (približno 



60 %) to ne skrbi. Kljub previdnostnim ukrepom in popravku je bilo še vedno 

ugotovljeno pomembno razmerje med izpostavljenostjo sevanju na eni strani in 

glavobolom/migreno ter težavami s koncentracijo na drugi strani (glej Sliko 1). Med 

stopnjami 100–500 mikrovalov/m2 (mehkejša mreža z manj decimalnimi mesti, kar 

ustreza 0,1 do 0,4 V/m) se dozdeva, da se omenjeni simptomi pojavljajo razmeroma 

pogosteje. In to je tudi izkušnja vseh, tako kot avtorja tega besedila, ki redno preslikava 

jakost polja oddajnih drogov in brezžičnih naprav s posebnim merilnikom HF-metrom: 

težave se pojavljajo pri jakosti polja nad 100 mikvoatih/m2. 

 

Rastline in živali 

Videti je, da sevanje iz oddajnih anten ne pušča flore in favne nedotaknjene. Na primer  

– pred nekaj leti smo lahko v krajšem članku v De Telegraaf (nizozemski časopis) 

prebrali, da so danski učenci prvega letnika srednje šole zmagali v finalu "Mladi 

znanstveniki" s poizkusom, v katerem so posadili vrtno krešo v sobi z in brez wifija. 

Ostali dejavniki, kot so svetloba, temperatura in vlaga so bili enaki. Vrtna kreša v sobi 

z wifijem je bila rjava in obarvana in je komaj kalila po 10 dneh, medtem ko je v sobi 

brez wifija kreša bogato rasla (6). 

Ker je 70 odstotkov naših dreves bolnih, je univerza v Wageningenu na Nizozemskem 

skupaj s TNO pripravila poizkus, da bi ugotovila, ali lahko vzrok sevanje prihaja iz 

stebrov oddajnikov. Izkazalo se je, da so imeli javorji, ki so bili več mesecev 

izpostavljeni sevanju, sive in odmrle lise in vozle, kjer je bilo mogoče izključiti prisotnost 

gliv ali virusov (7). Toda zaradi odmrlih celic na lubju je drevo dovzetno za glive. 

Osebno na sprehodih s psom po parku vidim, kako so drevesa v smeri snopa oddajnih 

anten, kjer merim tudi veliko večjo jakost polja, videti bistveno slabše: listi so videti 

tanjši in šibkejši in več mladih vejic je bilo konec junija rjavih in suhih. Na steblih lahko 

opazite razbarvane lise in odebelitve z včasih novimi poganjki ter več bršljana in 

kostanjevih dreves z ohlapnimi in krhkimi poveski, ki se jeseni ne spremenijo v kostanj. 

 

Poleg tega je za preskusne živali, ki so bile izpostavljene sevanju radijskih oddajnikov 

ali wifija v laboratorijskih poizkusih, bolj verjetno, da bodo dobile rakave otekline kot 

živali, ki niso izpostavljene. V nizu obsežnih laboratorijskih poskusov ameriškega NTP 

(National Toxicology Programme) je bilo 2.500 podgan izpostavljenih sevanju GSM v 



obdobju dveh let (8). Pri izpostavljenih podganah sta bila odkrita le dva raka: gliomni v 

možganih in maligni švanomi v srcu. Iste vrste raka kot v prejšnjih epidemioloških 

raziskav, vendar jih je bilo sedaj več, saj so bile živali intenzivneje izpostavljene 

sevanju. Ironično je, da se zaradi etike v laboratorijskih poskusih ne uporabljajo ljudje, 

ampak živali, da bi vzpostavili vzročno zvezo z rakom. Vendar nemudoma, ko je 

rezultat raziskav na živalih pozitiven, tega (nizozemski) zdravstveni svet ne sprejema 

kot dokaz, ker živali preprosto niso ljudje. 

 

Motnje celične komunikacije 

Čeprav telekomunikacijska industrija in vlade tega ne priznavata, se izkaže, da ima 

radiofrekvenčno sevanje daleč pod mejo ICNIRP škodljiv učinek, vendar nenavadno 

včasih tudi zdravilni učinek. Verjetno elektromagnetno sevanje z biološkimi organizmi 

naredi nekaj povsem drugega, kot da jih le segreva in ne gre samo za toplotni učinek, 

ampak morda tudi zaradi narave signalov, ki se v vašem pametnem telefonu, ne da bi 

se segreli, pretvorijo v pomembne informacije. To je povsem mogoče zaradi 

komunikacije med našimi celicami in predvsem živci s pomočjo enakih 

elektromagnetnih signalov z zelo specifičnimi frekvencami, ki jih lahko vizualiziramo z 

EEG (elektroencefalogram), EKG (elektrokardiogram) in EMG (elektromiogrami), ki 

beležijo frekvenčno specifične električne signale iz možganov, srca in mišic. Ni si težko 

predstavljati, da umetni elektromagnetni signali iz vašega pametnega telefona s 

čudnimi frekvencami lahko motijo naravne biološke signale. Motijo jih s številnimi 

nevrološkimi simptomi, kot so mravljinčenje, živčne bolečine, omotičnost, tinitus in 

nespečnost. Enako motnjo lahko opazimo pri EEG pri osebah, ki so izpostavljeni 

celičnemu sevanju (9). Poleg tega obstaja zelo značilen vidik v tem, da je vpliv 

trenutnih digitalnih signalov iz brezžične komunikacije veliko večji kot vpliv analognega 

radia in televizije na sevanje iz digitalne komunikacije, ki je pulziran, kar pomeni, da se 

oddaja izmenično 'vklopljeno' in 'izklopljeno'. Po naravi so valovi elektromagnetnega 

sevanja tekoči in sinusoidni. Vendar se digitalna sporočila prenašajo v paketih, ki so 

nameščeni na teh radijskih valovih, kot so na primer vedra na tekočem traku bagra, 

drug za drugim. Vsakič, ko se vedra pojavijo, se zaporedoma izpraznijo in vanje pade 

nova gruda blata. Prav tako digitalni paketi v pulziranih valovih nenehno bombardirajo 

naše celice, podobni valovi pa gredo mirno skozi vas. Posebnost je ta, da se 

elektromagnetni signali v našem telesu prenašajo tudi na ta način. Zato lahko tudi to 



pulzno sevanje uporabimo, če ima pravo frekvenco in intenzivnost, da okrepimo lastne 

signale našega telesa in tako lahko, na primer bolje spimo ali smo dlje pozorni in 

zbrani. Primer takšne aplikacije je Alpha Stim (10). To je majhna škatla z baterijo in 

elektrodami, ki so povezane z ušesom. Izpušča izjemno šibke impulze 

elektromagnetnih signalov, ki aktivirajo možganska območja, ki so vpletena v tesnobo, 

depresijo in spanec. Vendar pa pogostost sevanja iz brezžične komunikacije ni 

prilagojena našim signalom v telesu, temveč najučinkovitejšemu delovanju naših 

brezžičnih naprav. Zato je očitno, da bodo naše telo in vsi drugi biološki organizmi to 

umetno sevanje doživljali kot motnjo. 

 

Delovni mehanizem 

Kako RF-sevanje posega v celično komunikacijo, kar povzroča širok spekter 

simptomov, še ni povsem razjasnjeno. Toda številni proučeni mehanizmi lahko 

razložijo, kako lahko to sevanje vpliva na biološke procese. V prvi vrsti se lahko 

vprašamo, zakaj se nekateri srečujejo s toliko težavami zaradi radiofrekvenčnega 

sevanja, drugi pa ne. To je lahko povezano z absorpcijsko zmogljivostjo in v kolikšni 

meri se energija RF-valovanja v resnici vpija v tkivo in je zato učinkovita.  

 

Vpojnost je določena z velikostjo in dimenzijami različnih delov telesa, skozi katere 

prehajajo. Kolikor se velikost povečuje, se absorbira manj sevanja. In če je ta dimenzija 

enaka dolžini vala ali njegovemu delu, se val zadrži, torej deluje kot kapljica vode, ki 

vedno kaplja na isto mesto na glavi in postane učinkovito orodje za mučenje. Dimenzije 

lobanje se razlikujejo med osebami, tako da neka oseba na različnih delih telesa 

vsrkava veliko več sevanja kot druga. Posledično se lahko precej razlikujejo tudi 

težave. Poleg tega je videti, da tudi manjša lobanja otrok pogosto ustreza valovni 

dolžini GSM (900 in 1800 Hz), zaradi česar je veliko bolj občutljiva kot odrasla. 

Predvsem zato, ker je lobanja veliko tanjša, se sevanje bolj absorbira v možgane. Zato 

ICNIRP priporoča, da so otroci čim manj izpostavljeni sevanju. 

 

Poleg tega se nahaja v živčnem tkivu veliko kristalov magnetita (11), s katerimi lahko 

opazujemo spreminjanje magnetnih polj zemlje. Z njimi navigirajo ptice in ribe. Tkivo s 

kristali magnetita (železo privlači magnet) absorbira veliko več sevanja kot drugo tkivo. 



Sevanje prav tako sprosti zaščitno plast okoli kristala magnetita zaradi koherentne 

vibracije frekvence. Zato se železo izloča in nato oksidira, tako da tvori proste radikale, 

kar povzroči vnetljiv odziv. To pojasnjuje, zakaj zlasti živčno tkivo, ki je v glavnem v 

glavi, povzroča simptome, kot so bolečine v glavi in v drugih živcih, motnje spanja, 

omotica, tinitus, mravljinčenje in srčne aritmije. 

 

Kot odziv na svetlobo so lahko motnje spanja povezane tudi z močnim zmanjšanjem 

proizvodnje melatonina (hormona potrebnega za spanec). Ker sevanje RF, tako kot 

svetloba, sestavlja visokofrekvenčno elektromagnetno energijo in ima enako hitrost, 

naša pinealna žleza to sevanje razlaga kot svetlobo in posledično preneha proizvajati 

melatonin. Na primer – laboratorijske raziskave kažejo, da ljudje, ki uporabljajo mobilne 

telefone dlje od 25 minut na dan, proizvedejo manj melatonina (12). To velja tudi za 

draženja kože. Celice za oddajanje pod kožo in na sluznici nosu, pod vplivom RF-

sevanja, tako kot pri ultravijolični svetlobi sonca, proizvajajo veliko več histamina. To 

povzroča reakcijo vnetja, zaradi česar koža pordeči. Zato nekateri dobijo tudi simptome 

prehlada. 

 

Poleg tega telo pozna številne procese, ki uporabljajo nabite molekule in ione. Številne 

učinke je mogoče razložiti s povečano prepustnostjo celične membrane. Ta se 

običajno odpre, da lahko hranilne in signalne snovi pridejo navznoter in odložijo 

odpadne snovi. V povezavi med dvema živčnima končnicama, sinapsi se živčni impulz 

prenaša elektrokemično. V njem igrajo pomembno vlogo v celični membrani 

nevrotransmiterji, kalcijevi ioni in kalcijevi ionski kanali. Martin Pall (12) je s testi, 

opravljenimi v laboratoriju, dokazal, da radiofrekvenčno sevanje odpira kalcijeve 

ionske kanale v celični membrani. Na ta način v celico vstopijo pozitivno nabiti kalcijevi 

ioni, ki sproščajo nevrotransmiterje in nevroendokrine hormone, pa tudi dušikov oksid, 

ki tvori proste radikale. 

 

Prekomerna aktivacija teh kalcijevih kanalov povzroča hormonske motnje, oksidativni 

stres in s tem poškodbo DNK, ki je na koncu odgovoren za razvoj raka. Raziskave 

Svetovne zdravstvene organizacije in svetovalca Nata Seyhana (13) kažejo, da lahko 

radiofrekvenčno sevanje razbije vijačnice DNK in da 15 minut klicev po mobilnih 

telefonih že povzroči porast pokvarjenih vijačnic DNK v koreninskih celicah las okoli 



ušesa, po 4 urah izpostavljenosti celice celo kažejo, da si ne morejo več opomoči. Ker 

imajo celice živčnega tkiva izjemno visok kalcijev ionski kanal, jih to verjetno naredi 

bolj občutljive na radiofrekvenčno sevanje. Od tod morda palpitacije in morda 

schvannomen (večinoma benigni tumorji) iz raziskave NPT, ker je v srčni mišici in zlasti 

v srčnih spodbujevalcih njegova gostota še posebej visoka. 

  

Tudi naše telo je sestavljeno iz organskih sistemov, ki delujejo z različnimi snovmi. Na 

primer – možgani delujejo s snovmi, ki so strupene za preostali del telesa in obratno. 

Zato med krvjo in možgani obstaja elektrokemična ovira, ki deluje približno tako kot 

prepustna vratca na železniški postaji. Odprejo se samo z naloženo kartico za javni 

prevoz, tako da se nezaželenim ljudem, kot so prevaranti, ne odprejo.  

Poleg tega se dozdeva, da lahko radiofrekvenčno sevanje odpre vrata, na primer v 

krvno-možgansko pregrado, tako da snovi, ki so strupene za možgane, kot so kovine 

aluminija, bakra, živega srebra in mangana pa tudi beljakovine lahko sedaj vstopijo v 

možgane. Znano je, da kopičenje teh strupov lahko privede do nevrodegenerativnih 

bolezni, kot je MS, pa tudi Alzheimerjeve bolezni. 

 

Belgijski zdravnik dr. Jean Pilette (14) se je leta 2007 v Zendmasten, draadloze 

technologieën en gezondheid (Radijski stolpi, brezžične tehnologije in zdravje; 

brezplačen prenos) skliceval na desetine študij, ki jasno kažejo, da radiofrekvenčna 

sevanja povečajo prepustnost krvno-možganske pregrade. Tudi občutek "bombažne 

volne" v vaši glavi, v primeru, da ne morete več razmišljati in jasno formulirati, so 

povezane s težavami s koncentracijo in spominom. Leta 2015 je nevrokirurg Leif 

Salford (15) objavil številne spletne študije, ki ne kažejo le, da izpostavljenost podgan 

sevanju mobilnega telefona povzroča puščanje krvno-možganske pregrade, ampak 

tudi, da to puščanje vodi k slabši kognitivni učinkovitosti. Podgane se namreč niso 

mogle naučiti in prepoznati poti v labirintu. Toliko o nekaterih informacijah, ki 

pojasnjujejo vpliv radiofrekvenčnega sevanja na biološke sisteme. 

 

Industrija milijard z lobiji 



Toda, kako to, da je očitna škodljivost sevanja iz mobilne komunikacije, ki smo ji 

izpostavljeni iz dneva v dan in je poznana že leta, da zanjo in njeno nevarnost ve samo 

malo ljudi? In da zdravniki in uradne oblasti njihov vpliv včasih popolnoma zanikajo.  

To je mogoče zato, ker tako kot azbest, tobak, dizelsko gorivo, glifosat, bisfenol A itd., 

kar se tiče industrije v višini milijarde dolarjev, ki prek močnega lobija vidi priložnost, 

da vlade in znanost privedejo do zaostrovanja kot rezultat neločljivega navzkrižja 

interesov. 

 

Dvakratno slepa in povezovalna raziskava 

Na primer – nizozemska vlada je leta 2000 za 6 milijard evrov prodala frekvence za 

UMTS, ki je sedanji G3 za mobilni internet. Vendar je dejanska uvedba povzročila 

težave, saj so radijski stolpi za GSM (2G) že bili deležni številnih protestov, saj so 

lokalni prebivalci kazali, da so zboleli. Raziskave, ki so to potrdile, so se začele kopičiti.  

Zato je nekdanji minister za zdravje TNO (predno je UMTS dobil zeleno luč) odobril 

neodvisno, dvojno, slepo, s placebom nadzorovano raziskavo, ki je danes znana kot 

študija COFAM1 (16).  

To je bila provokativna študija. V njej so morali testiranci v Faradayjevem malem 

zaprtem prostoru, da bi tako izključili potencialno moteče sevanje iz okolja, v nekaj 

testih opraviti preproste kognitivne naloge na računalniku. Za njimi sta se nahajala 

oddajnika GSM in UMTS. O njiju niso vedeli niti testiranci niti vodja test, kdaj sta bila 

vklopljena ali izklopljena. Po vsakem testu so morali udeleženci v vprašalniku navesti, 

kako se počutijo.  

 

Precej nepričakovano in na zadrego ponudnikov telekomunikacij se je izkazalo, da so 

preiskovanci imeli bistveno boljše rezultate, zlasti pod vplivom UMTS. Vendar so se 

počutili slabše. Tako je bil dokazan učinek sevanja UMTS! To za zainteresirane strani 

ni bilo sprejemljivo, zato je bila raziskava ponovljena pod imenom COFAM2 (17), ki jo 

je sofinancirala telekomunikacijska industrija, brez teh pomembnih učinkov. V resnici 

v številnih bistvenih vidikih to ni bila ponovitev študije COFAM1. Metodološko je bilo v 

COFAM2 storjeno vse, da se prepreči kakršen koli grozeč pomen študije. Sama sem 

povzela zbirne tabele s tega poročila (stranke nočejo objaviti originalnih podatkov). 



Presenečena sem bila, ko sem opazila, da so bili to resnično pomembni učinki, ki pa 

so jih odstranili s številnimi statističnimi filtri. 

 

Kakor koli že, še preden je bilo objavljeno uradno poročilo, smo lahko gledali na 

novicah ob osmi uri, da je sevanje UMTS varno in se lahko začne uvedba. Nizozemska 

ima zdaj 43.894 prenosnih oddajnikov, katerih polna moč se nenehno povečuje in 

katerim se dodajajo vedno višje frekvence. Za te višje frekvence je vlada znova prejela 

3,4 bilijonov evrov. Da bi se izognili nadaljnjim zamudam in s tem izgubi dobička, je 

morala vlada ob bolečem poplačilu teh milijard in enako visoke globe zagotoviti, da 

telekomunikacijske družbe pri njihovem uvajanju zagotovo ne bo nič oviralo, še 

posebej ne pritoževanje državljanov.  

 

V ta namen je nacionalna vlada iz igre izpustila občinsko politiko in njen vpliv. Meščani 

so imeli toliko vpliva, da jim je uspelo ustaviti prihod radijskih oddajnikov v petdesetih 

občin. Občine so bile zdaj bolj ali manj dolžne izdajati dovoljenja za celične stolpe na 

javnih površinah. 

In ker vse raziskave, zlasti financirane s strani telekomunikacije, ne bi mogle dokazati 

škodljivosti, je zdravstveni svet razglasil visokofrekvenčno sevanje za mobilni promet 

podatkov pod pogojem, da omejitve niso presežene. Na spletni strani urada za antene 

pa je zapisano, da dolgoročno gledano učinki še niso znani, potrebne so nadaljnje 

raziskave. Sedaj, ko postaja prihodni razvoj dejstvo, se dozdeva, da to ni tako 

enostavno. Pred kratkim je ZonMw (Care Research Medical Sciences) predstavil prve 

rezultate vrste raziskav o vplivih na zdravje visokofrekvenčnih (pa tudi 

nizkofrekvenčnih!) elektromagnetnih polj, ki niso pokazale, da radiofrekvenčno sevanje 

predstavlja tveganje za zdravje. 

 

Zasnova študij  

 

Deloma je to zato, ker v domovih anketirancev ni bilo opravljenih dejanskih meritev in 

so bile pregledane samo naprave, ki jih imajo ljudje doma, in razdalja do stolpov, ki 

temelji na območnih oznakah. Kljub temu je Anke Huss (18) ugotovila, da majhni otroci, 

ki so več kot dvakrat na teden uporabljali mobilni telefon, spijo slabše, vendar so to 



pripisali modri svetlobi in ne sevanju. Na vprašanje posledic izpostavljenosti na dolgi 

rok študije še ne ponujajo odgovora. Za zdaj je mogoče kupiti čas z veliko 

epidemiološko preiskavo, ki traja do leta 2019. Tu se izpostavljenost različnih skupin 

določi na podlagi poštnih številk in primerja z obstoječim zdravstvenim indeksom. Ker 

pa danes večina sevanja v domu izvira iz brezžičnih naprav, ki sevajo skoraj v vseh 

domovih 24/7, je pričakovati malo uporabnosti. Razlik ne bo, ker so danes vsi 

izpostavljeni precejšnji količini sevanja. 

 

Tako je delovala tudi zadeva z azbestom. Le v zahodnih državah ga je prepovedal 

uspešen industrijski lobi, šele 75 let za tem, ko so znanstveniki začeli dokazovati, da 

povzroča raka na pljučih. V državah BRICS se še vedno uporablja in celo promovira. 

Poleg tega rezultati zgoraj citiranih študij NTP skoraj niso bili deležni pozornosti. 

Nizozemski mediji pa so bili, razen razkrivajoče oddaje v Zembli leta 2009 (19), utišani. 

Tisti, ki se lahko srečujejo s pritožbami zaradi sevanja, se lahko prijavijo na GGD, ki 

ima tako kot vse druge agencije uradni položaj zdravstvenega sveta in ga napoti na 

posebej ustanovljen oddelek klinike SOLK (somatsko nepojasnjene fizične težave). 

Tam žrtev sevanja s kognitivno vedenjsko terapijo podučijo, da težav ne povzročajo 

stolpi, ampak da je vse "med ušesi". Pod geslom: ׳težave se priznajo, niso pa njihov 

vzrok׳. Itd. Itd. Kakšna so ta navzkrižja interesov industrije, politike in znanosti v zvezi 

z visokofrekvenčnimi sevanji, ki povzročajo veliko škodo za okolje in zdravje, je 

navedeno v nedavno objavljeni knjigi Corporate ties that bind (Kooperativne povezave, 

ki so slepe) (20). 

 

Mednarodne pobude 

  

Nizozemska, ki se je osredotočila na pionirsko vlogo v brezžični tehnologiji, ni objavila 

tega podatka. Vendar je WHO že leta 2011 razglasila sevanje za morda rakotvorno, 

Svet Evrope pa v resoluciji 1815 priporoča previdnostno načelo ALARA ali ohranite 

sevanje na najnižji možni ravni!  Pravzaprav do podobne zakonodaje ni prišlo, ker v 

Evropski komisiji predlog ni bil sprejet. Proti je glasovala majhna večina, ki jo 

sestavljajo člani z vidnimi vezmi s telekomunikacijsko industrijo. Poleg tega je tudi 210 

znanstvenikov z vsega sveta pred kratkim pozvalo WHO, naj znižajo mejo sevanja. 



 

Postopki v tej smeri so že bili sprejeti v različnih državah. Avstrija je na primer po 

opozorilu 1000 zdravnikov znižala mejno vrednost za 10.000 (21). Francija je 

prepovedala Wi-Fi v vrtcih. Nemčija in Belgija opozarjata svoje državljane na 

nevarnosti. Švedska pa financira zelo drago zaprtje stanovalcev, ki zbolijo zaradi 

sevanja. Toda Nizozemska še vedno uporablja najvišjo mejo sevanja na svetu. Prav 

tako je biološko sprejemljiva mejna 1 mikrovat/m2, ki ga navaja poročilo Bio-inicijativa, 

objavljena poročila sedemindvajsetih znanstvenikov o bioloških učinkih 

radiofrekvenčnega sevanja (22), je v tem pogledu res precej presežena. Občasno tudi 

do 40.000 mikrovatov/m2. 

 

 

Kaj lahko storite?  

 

Kljub temu se dozdeva, da večina ljudi s tem do zdaj nima težav. Le približno 3–5 % 

ima težave, kot so bolečine v mišicah in živcih ter mravljinčenje, motnje spanja, srčne 

aritmije, vročinski napadi, draženje oči itd. Še manjši odstotek pravi, da se lahko čuti 

RF-sevanje. Toda izkušnje kažejo, kot tudi raziskava COFAM1, da tistim, ki se ne zdijo 

moteči, vendar še vedno želijo poslušati subtilne signale telesa, pogosto opazujejo 

nekakšen pritisk na prsni koš, grlo ali glavo v bližini vira sevanja, kot da bi vas nekaj 

potisnilo nazaj. In točko z manj radiacijskega srečanja pogosto doživljamo kot umirjeno 

in bolj sproščeno, kjer lahko svobodneje zadihate. O njeni škodljivosti prav tako ne 

govorijo tisti, na katere nima vpliva, ker odpiranje kalcijevih ionskih kanalov in krvno-

možganska pregrada ni omejeno na ljudi, ki so občutljivi na sevanje, temveč povzroča 

oksidativni stres v vseh bioloških organizmih. Naš imunski sistem lahko to nadoknadi 

z vnosom antioksidantov, vendar poškoduje DNK. Za vsakim se skriva rak. 

 

Kdor to želi, lahko tveganja omeji tako, da se najprej in bolj zavestno ukvarja z lastnimi 

brezžičnimi napravami. Kot na primer, da izklopite Wi-Fi na usmerjevalniku, ko ga ne 

uporabljate, zlasti ponoči. Razen za XS4all večina ponudnikov to še bolj oteži z 

zamenjavo gumba na usmerjevalniku s programsko nastavitvijo na svojem spletnem 



mestu. Če računalnik in prenosni računalnik povežete z eternetnim kablom, lahko Wi-

Fi pustite izključen. Ne smete pozabiti, da svoj prenosnik preklopite na letalski način, 

ker bo v nasprotnem primeru še naprej iskal povezavo in tako oddajal sevanje. Morebiti 

lahko kupite ekousmerjevalnik, ki oddaja sevanje le, ko je res v uporabi. Tudi vaš 

pametni telefon se lahko izklopi ali je v načinu letala, če ga dejansko ne uporabljate. 

Če z njim kličete, uporabite zvočnik ali ušesno slušalko, vendar jo vsaj vedno držite pol 

centimetra stran od telesa, sicer lahko proizvajalčeva SAR-vrednosti po navodilih 

proizvajalca, celo presežejo varno mejo. Če ga morate imeti v pripravljenosti, ga ne 

nosite ob telesu. Mimogrede, pametni telefon in tablični računalnik s posebej 

zasnovanim adapterjem lahko povežete s kabelskim omrežjem, tako da lahko še 

vedno uporabljate aplikacije doma brez sevanja. No, z novim pametnim televizorjem 

in ditto ozvočenjem, nadzornimi kamerami in pametnim termostatom, z detektorji dima, 

ki delujejo na Wi-Fi 24/7, bo to nekoliko težje, vendar se lahko (še vedno) odločite, da 

tega ne boste sprejeli v svoj dom. Tako kot pametni števec, ki redno oddaja 

radiofrekvenčno sevanje za vzdrževanje stika z dobaviteljem energije. Dovoljeno je 

zavračanje! Za to obstajajo številni drugi razlogi, na primer prekomerna registracija 

porabe energije, vdor v računalnik in kršitev zasebnosti. 

 

Pri večini stacionarnih telefonov je ta še vedno brezžičen in v bistvu oddaja 24/7 

radiofrekvenčno sevanje, primerljivo z radijskim oddajnikom. Najbolj smiselno je, da 

ponovno uporabite običajni kabelski telefon. Če je hoja težava, obstaja Siemensova 

različica eco-Dect, ki oddaja sevanje samo takrat, ko pokličete, čeprav celo več, kot 

ga oddaja vaš pametni telefon, medtem ko je bila v študiji Hardell povezava z 

možganskimi tumorji še močnejša. Tako tudi tukaj velja nasvete uporabe zvočnika ali 

slušalke. Večina otroških monitorjev deluje tako kot brezžični telefon. Zato se lahko 

vprašate, ali bi vašemu na to še občutljivejšemu dojenčku koristila tik nad njegovo 

glavo kamera, ki oddaja sevanje. Včasih, ko se odstrani otroški monitor, se zdi, da 

dojenčki postanejo veliko tišji, manj jokajo in tudi bolje spijo. Izklop te opreme je 

smiseln tudi z vidika varčevanja z energijo. Skupna poraba energije za mobilno 

komunikacijo je višja od porabe celotnega cestnega prometa in kot mikrovalovno 

sevanje lahko privede tudi do globalnega segrevanja (24). 

 



Z odstranitvijo teh virov sevanja običajno znatno zmanjšate jakost polja, še posebej v 

hiši. Toda v zadnjem času so novi usmerjevalniki Wi-Fi, zlasti tisti iz podjetja Ziggo, 

tako močni, da proizvajajo veliko sevanja tudi za vaše sosede. Včasih skromni 

usmerjevalnik v omari teh sosedov ni nič v primerjavi s tem. In ker je usmerjevalnik 

Ziggo vgrajen v tako imenovano Horizon škatlo, mora biti blizu televizorja. Nimate 

sreče, če je obešen na predelno steno z vašo sobo. Tudi plošča droga oddajnika je 

lahko usmerjena v smeri vašega doma in oddaja preveč sevanja tudi na 200 metrov 

razdalje. V tem primeru je včasih treba blokirati biološko sprejemljivo jakost polja na 

manj kot 10 mikrovatov/m2 z zaščito določenih sten in stropov. V ta namen so 

komercialno na voljo vse vrste materialov, na primer ogljikova barva ali še posebej zelo 

fine žičnate mreže. Obstaja tudi tekstil, na primer zavese, mreža proti komarjem in celo 

oblačila, v katere je vtkana majhna srebrna nit. 

 

To pomeni, da se 99 % radiofrekvenčnega sevanja v njih zaduši. Vsi ti materiali so 

sicer precej dragi, zato bi vas zaščita stene lahko stala približno 500 evrov. Toda z 

aluminijasto folijo in odejami proti ognju lahko to rešite tudi sami, če vam estetika ne 

pomeni veliko. Če želite preveriti učinkovitost vašega ščitnika, je treba izmeriti jakost 

polja pred in potem. Za to lahko kupite ali najamete poseben RF-merilnik. Vendar 

obstajajo tudi strokovnjaki za meritve in stanovanjski biologi, ki imajo to za svoj poklic, 

ter pridejo izmeriti vašo hišo za približno 400 €. Merilnik stane le polovico! Po enem 

tednu eksperimentiranja z njim lahko obvladate delo z njim. V enem primeru z izjemno 

visoko jakostjo polja, na primer na razdalji 50 metrov od droga oddajnika, ki je usmerjen 

v vašo hišo, 99-odstotno slabljenje še vedno ni zadostno. Če boste še vedno želeli 

živeti v okolju z nizkim sevanjem, se boste morali preseliti in upati, da v bližnji 

prihodnosti v vaši bližini ne bo zgrajen nov radijski stolp. Poleg tega na trgu obstajajo 

vse vrste dragih pripomočkov, ki naj bi preoblikovali ali uskladili moteče sevanje. 

Pogosto v obliki piramide, palice ali diska, napolnjenega z ...? To običajno ostane 

skrivnost. Kot tudi pomen psevdoznanstvenih izrazov v priročniku, ki pojasnjujejo 

njegovo delovanje. Medtem ko nekaterim morda koristijo, se dozdeva, da vsi ti 

pripomočki, ki v resnici ne prinašajo merljivih sprememb jakosti polja, služijo namenom 

prodaje in ne rešujejo težav z radiofrekvenčnim sevanjem. 

 



Na splošno lahko še vedno razumno omejimo izpostavljenost škodljivim 

radiofrekvenčnim sevanjem. Predvsem doma, saj so zunaj, v trgovinah, hotelih in 

restavracijah, na javnih mestih in v javnem prevozu povsod nameščeni stolpi in Wi-Fi 

cone, ki se jim težko izognemo. Svojih otrok tudi ne moremo obdržati le doma, ker je 

v šoli danes obvezen Wi-Fi. Zato želim zaključiti z izrazom upanja, da bo ozaveščanje 

privedlo do tega, da bosta vlada in industrija iskali manj škodljive tehnologije. Nedavno 

razvit, a še vedno predrag Li-Fi, ki prenaša digitalne signale z veliko večjo hitrostjo 

prek LED-osvetlitve, bi že lahko pomenil veliko izboljšanje v zaprtih prostorih. A tudi 

pametnejša namestitev oddajnikov, zunaj stanovanjskih prostorov in z varnejšo 

prilagoditvijo, s katero je pred kratkim začel župan Krakova. Ali 5G in osebni avtomobili 

ter pametne hiše sodijo med možnosti, bomo še videli, vendar se bomo morda vprašali, 

ali si to res želimo, preden bomo zasvojeni z njim tako, kot smo z našim pametnim 

telefonom. 

 

Za zaključek pa vsem, ki želite izvedeti več o sevanju mobilne komunikacije in 

prispevati k ozaveščanju o nevarnostih, priporočamo naslednja spletna mesta: 

www.sosstraling.nl (s preglednico pritožb), www.stopumts.nl (z raziskavami, 

izkušnjami, novicami in pravnimi informacijami), www.verminderstraling.nl in 

www.verminder-electrosmog.nl (oboje z veliko praktičnimi informacijami in peticijo), ali 

www.stichtingehs.nl (za elektro čutila). Poleg tega lahko podpremo nedavno citirani 

ugovor kalifornijskih znanstvenikov za žični internet, namesto majhne celice za vsako 

hišo. Začelo se je z: "Na začetku vsakega filma, znanstveniki spregledajo katastrofe. 

To se konča  z: ׳Zvezne smernice za visokofrekvenčno sevanje ne ščitijo pred 

zdravstvenimi tveganji. Prosimo, da znanstvenikov ne prezirate. Ne pozivajte h 

katastrofi za javno zdravje.  ׳" 

 

http://www.sosstraling.nl/
http://www.stopumts.nl/
http://www.verminderstraling.nl/
http://www.verminder-electrosmog.nl/
http://www.stichtingehs.nl/

