Szkodliwość pól elektromagnetycznych (PEM), w tym sieci 5G.
JAK SIĘ CHRONIĆ?
---------------------–--------------------Artykuł niniejszy opieram o wiedzę naukowo badawczą i doświadczenie radiestety. Na końcu linki do
sprzedawców przebadanych urządzeń CHRONIĄCYCH.
Na temat szkodliwości pól elektromagnetycznych krąży wiele mitów. Większość z nich oparta jest o
jakieś podstawy naukowe, lecz błędnie zinterpretowane.
Podczas dyskusji nad wprowadzeniem sieci 5G, zarówno strona rządowa, jak i społeczna, opierały się
na dezinformacji, będąc przekonane, że korzystają z badań naukowych. Strona rządowa odrzuciła
wyniki wieloletnich badań naukowych prowadzonych m in. w Polsce nad szkodliwością PEM i za
naukową przyjęła informację lobbystów, zaś strona społeczna powoływała się na sensacyjne
interpretacje zagrożeń wynikających z MOŻLIWEGO potencjalnie nadużycia możliwości tej sieci. W
takiej sytuacji zapomniano o tym, co najważniejsze, czyli o REALNYCH zagrożeniach dla naszego
zdrowia i życia!
Lobbyści twierdzą, że sieć 5G jest bezpieczna i że przeprowadzono badania potwierdzające jej
bezpieczeństwo, mimo że na całym świecie takich badań nie wykonano. Ich „naukowe” twierdzenie
opiera się na zawężeniu podejrzeń co do szkodliwości PEM TYLKO do promieniowania cieplnego. A to
akurat jest czynnikiem margunalnym! Prawdą jest więc, że nie będziemy grilowani przez sieć 5G,
ponieważ jej moc jest mniejsza niż kuchenek mikrofalowych. I to jest JEDYNY naukowy argument
strony rządowej, która już na temat innych zagrożeń dyskutować nie zamierzała. I tego jedynego
argumentu trzymają się zarówno lobbyści, jak i zwolennicy „naukowego” podejścia do tematu sieci
5G.
Co jest prawdą w sporze o szkodliwość sieci 5G?
1. Nie było nigdy żadnych badań potwierdzających bezpieczeństwo sieci! (a zarządzenie takich jest
obowiązkiem rządów przed podjęciem decyzji!).
2. Stanowisko lobbystów uznano za bardziej naukowo wiarygodne od stanowiska naukowców! (do
jest niedopuszczalne).
3. W dyskusji za bardzo zwracano uwagę na teorie spiskowe, zamiast na realia, więc od razu
wyjaśniam:
a/ Nie będziemy grilowani przez sieć 5G (za mała moc)
b/ nasze serca nie będą doprowadzane do śmierci za pomocą częstotliwości 60 GHz, gdyż takiej się
nie przewiduje (choć teoretycznie mogłaby zostać użyta).
c/ nie będzie też użyta „straszliwa” częstotliwość 300 GHz, którą to pewne zdezorientowane osoby
traktują jako MOC sieci. (Częstotliwość nie jest mocą!).
d/ routery 5GHz nie są routerami 5G! Akurat częstotliwość 5GHz nie wchodzi ani w rezonans ani w
interferencję z magnetyzmem ciała ludzkiego.
e/ Promieniowanie sieci komórkowych, routerów, gniazdek prądu, NIE JEST promieniowaniem
jonizacyjnym, a promieniowanie fal radiowych nie jest radioaktywnym! Tym niemniej,
promieniowania te maja wpływ na zmianę jonizacji w pomieszczeniach z ujemnej (korzystnej dla
ludzi) na dodatnią (niekorzystną).
f/ Lekceważenie ilości punktów promieniowania PEM jest nieuzasadnione, gdyż tworzą one SMOG
ELEKTROMAGNETYCZNY. Jednak moc jego oddziaływania w domach jest znacznie słabsza niż
nadajników sieci 5G! Myszka, klawiatura, monitor, promieniują ok. 40 – 55 V/m, ale tylko w
bezpośredniej bliskości. Zanikają one do 10 cm, max. do 1m. Routery w danym budynku emitują
szkodliwe promieniowania również w bezpośredniej bliskości. Natomiast sieć 5G pokrywa duże
obszary PEM od 14 V/m do ponad 87 V/m, czyli przekracza czasami i tak zawyżoną normę!
UWAGA! Każdy niedowiarek może sobie to sprawdzić za pomocą miernika!
Na koniec korekta elementarnych bzdur powtarzanych przez stronę rządową:
1/ przekonanie o uzdrawiających walorach sieci wynika z błędnego zrozumienia ZASAD
magnetoterapii: sieć 5G nie ma właściwości uzdrawiających! Częstotliwości uzdrawiające MOGĄ być
przesyłane za pomocą KAŻDEJ sieci naziemnej telefonii komórkowej, a także przez kabel i
światłowód! I są do znalezienia, np. na YouTube.

2/ przekonanie, że jeśli sieć nie prowadzi do podgrzania mózgu, to ma być bezpieczna, wynika z
niezrozumienia, że PEM ma znacznie szersze działanie szkodliwe niż tylko podgrzewanie mózgu. STĄD
TEŻ BŁEDNE PRZEKONANIE, jakoby dopuszczona przez MZ moc nadajników była bezpieczna i mówiąc
językiem pseudonaukowców ”bardziej nowoczesna niż komunistyczna norma 7V/m”. Tymczasem
nawet owo 7V/m jest odczuwalne przez osoby elektrowrażliwe i działa szkodliwie na system
energetyczny ciała LUDZI I ZWIERZĄT.
ZAGROŻENIA REALNE
Zarówno człowiek, jak i zwierzęta (w tym owady), a nawet cala Ziemia są istotami
ELEKTROMAGNETYCZNYMI. Smog elektromagnetyczny zakłóca realnie PEM i prowadzi do licznych
zaburzeń funkcjonowania żywych organizmów! Szczególnie szkodliwie wpływa na mózg i serce u
ludzi, a także na zmysł orientacji u ptaków i owadów.
Elektrowrażliwość występuje nie tylko u ludzi, ale i u zwierząt, przy czym u niektórych (jak konie) jest
znacznie większa.
Prace naukowe nt. szkodliwości PEM były prowadzone ponad 70 lat! Wynika z nich, że silne PEM ma
wpływ na zachorowalność na raka, a szczególnie białaczkę, a także na wiele innych chorób, które były
uznawane za zawodowe u osób pracujących w PEM, m in. przy radarach, czy nadajnikach. Zaburzenia
samopoczucia są przy tym normą. Utrzymując się dłużej są one przyczyną wielu chorób, głównie
psychosomatycznych (pewnie dlatego jeszcze do niedawna usiłowano „leczyć” elektrowrażliwość za
pomocą leków psychotropowych, czyli znieczulania).
Zwrócić warto też uwagę na najnowocześniejsze badania w zakresie PÓL TORSYJNYCH, które
wskazują na znacznie większe zagrożenie ze strony PEM, niż się to wydaje.
Szkodliwość PEM potwierdzają od lat radiesteci, którzy są bardziej wrażliwi od mierników, więc
wykrywają często szkodliwe wpływy nawet tam, gdzie mierniki jeszcze nie reagują. Ale trzeba sobie
zdawać sprawę z faktu, że układ nerwowy i energetyczny ludzi jest dużo bardziej wrażliwy od
mierników i że reaguje na znacznie słabsze promieniowania i pola energii.
Radiesteci wskazują na obniżenie witalności w PEM wyższych niż 7V/m. To powoduje osłabienie
organizmu, bóle głowy, rozkojarzenie, drażliwość i wreszcie choroby. Pewne osoby zauważają, że
będąc w PEM sieci 5G mają coraz bardziej koszmarne sny i zaburzenia intuicji, że coraz gorzej im się
medytuje, aż tracą w ogóle ochotę. Okazuje się, że to są tylko przejawy zewnętrzne głębokich
procesów energetycznych i degeneracyjnych zachodzących w komórkach ciała. Otóż, silne PEM
niszczy mitochondria, co poważnie zaburza pracę komórek, lub wręcz ją uniemożliwia; stają się one
martwe.
JAK SIĘ CHRONIĆ PRZED DZIAŁANIEM SZKODLIWYCH PEM?
Nie będę zachwalał naturalnych sposobów, bo w przypadku sieci 2, 3, 4, a szczególnie 5G mamy do
czynienia z bardzo silnymi zaburzeniami PEM. Żaden organizm ssaków czy ptaków, a nawet owadów,
nie wykształcił możliwości, by się przed nimi bronić. Dlatego polecam szczególnie metody
RADIESTEZYJNE.
Całkowite odcięcie od źródła szkodliwych promieniowań PEM zapewniają: siatka Faradaya i tkanina
ekranująca polskiej produkcji. Dobrą izolacje przed falami EM zapewnia też dom z bali drewnianych.
Także tkaniny ze srebrną lub srebrzoną nicią, oraz folie aluminiowe dają dobry efekt. Ich użycie
jednak jest ograniczone. A ro dlatego, że najsilniejsze szkodliwe promieniowania występują na
otwartych przestrzeniach w miastach, gdzie zainstalowano 5G.
Urządzenia radiestezyjne nie odcinają promieniowania EM całkowicie, a mimo to są SKUTECZNE,
ponieważ ich główne działanie polega na wzmacnianiu i regenerowaniu energetyki ciała ludzkiego,
albo i zwierząt. Urządzenia te nazywamy ekranami, odpromiennikami czy neutralizatorami
szkodliwych energii. Są między nimi różnice, istotne w sporach radiestetów, ale nieistotne dla
użytkowników.
Neutral;izator neutralizuje SKUTKI, A NIE EKRANUJE, NIE ODCINA OD ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA.
Neutralizator zmienia właściwości pola. Nie zakłóca sygnału telefonicznego!
Aczkolwiek,,, nawet ułożenie ręki miedzy stacją nadawczą, a telefonem, osłabia sygnał.
Użytkownik ma mieć pewność, że kupuje urządzenie skuteczne. A nie wszystko, co znajduje się na
rynku, jest w istocie skuteczne, albo ma pełen zakres.

Neutralizatory radiestezyjne (odpromienniki) działające ochronnie na częstotliwości sieci 5G. + wyniki
badania.
Wszystkie wyniki badań, JAKIE WYKONUJĘ, ODNOSZĄ SIĘ DO aktualnej CZĘSTOTLIWOŚCI SIECI 5G W
WARSZAWIE.
W REALU MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH, KTÓRE SĄ ROBIONE NA PODST. ZDJĘĆ.
Pod pojęciem "odpromiennik" rozumiem różne urządzenia, których celem jest zabezpieczenie aury i
organizmu człowieka, i jego energetyki przed szkodliwym, promieniowaniem z zewnątrz. Słowo to
używa się w języku polskim zamiennie ze słowami Ekran lub Neutralizator. Jednak coraz częściej
urządzenia te występują w handlu jako neutralizatory. Ich zadaniem jest neutralizować otoczenie
chronionego człowieka ze szkodliwych promieniowań, lub neutralizować wpływ szkodliwego
promieniowania bezpośrednio na aurę i biopole. Sprzedawcy wiedzą, o co klientowi chodzi, bez
względu na to, jakich słów użyje.
Poniżej zestaw zbadaych neutralizatorów pod kątem różnych zastosowań i przydatności. Ja osobiście
nie prowadzę sprzedaży, więc są podane linki do sklepów bądź producentów. To nie jest pełna oferta
rynkowa, ale nikogo nie mogę zmusić, żeby się pochwalił swoim sprzętem, czy poddał go badaniu.
Tym niemniej raczej bym zniechęcał do kupowania drogiego sprzętu, którego nikt poza jego twórcą
nie zweryfikował.
Neutralizatory przebadane i sprawdzone w działaniu:
A/ Do mieszkań i domów:
1. Neutral Uniwersal Ultimate: http://www.wahadlaradiestezyjne.pl/neutralizatory.html
2. BioTrem
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3294231014135795&set=p.3294231014135795&
type=3&theater
B / indywidualne (do noszenia w domu, pracy, w mieście):
1. medalion i opaska N-Water
https://sklep.n-water.eu/category/n-copper-energy
2. Prawoda (to znacznie więcej niż neutralizator!).
https://www.magterapia.pl/shop/suplementy-diety/prawoda.html
3. Aronity
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1171959563143834&set=p.1171959563143834&
type=3&theater
Neutralizatory przebadane, lecz nie testowane:
A/ Indywidualne:
1. Woda z Kryształowej Góry:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1097353150645568&set=p.1097353150645568&
type=3&theater
2. antyradiatory, wszystkie:
https://harmoniclife.pl/…/antyradiator-i-neutralizatory-n…/…
3. Śpiwór:
https://emfbusters.pl/spiwor-chroniacy-przed-promieniowanie…
Do domów i mieszkań:
1. https://harmoniclife.pl/…/piramida-cheopsa-generator-jono…/…
2. https://www.helios3.com/order-helios3-now.html…
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