
Nepoužívejte nezdravé wifi, ani jiné mikrovlny 
 
Text a foto: Kamil Pokorný     (pro časopis Nová Regena, vyšlo v srpnu 2014) 
 
Stále více klientů si mi stěžuje na tupé bolesti hlavy, špatný spánek, únavu, nesoustředění a větší 
nemocnost svých dětí. Problematika se mnohem více týká měst s větším počtem vysílačů i domácností 
s datovými přenosy – wi-fi. A také s větším množstvím výfukových zplodin způsobujících zakovení 
organismu. Vdechované částečky kovu zvyšují vodivost organismu (podobně jako geopatogenní zóny 
zvyšují vodivost prostředí) a schopnost naindukovat a roznášet vnější pulzní elektromagnetická pole 
po celém těle, přičemž ta vysokofrekvenční – mikrovlnná pole, se šíří a naodráží mnohem více nejen o 
zdi domů a bytů, ale i uvnitř organismu a nežádoucí frekvencí výrazně narušují biochemické procesy, 
imunitu, nervový systém, krevní obraz i strukturu buněčných stěn a tkání. Mnohé možná napadá: 
ideální neviditelná zbraň na postupnou nebo i rychlou likvidaci lidí. Obáváme se třetí světové války, 
ale ona již mnoho let probíhá v technologické podobě! 
 
Mikrovlny budou novou zbraní proti nepokojům 
 
To byl název zprávy z novin, otištěné v březnu 2001. Washington oznámil nový prostředek 
k rozhánění demonstrací a uklidnění nepokojů – zbraň využívající svazku mikrovlnného záření, 
nazvanou „Active denial technology“ – technologie určená k aktivnímu potlačování. Tuto zbraň 
představilo americké ministerstvo obrany. Její vývoj financovalo letectvo a námořnictvo Spojených 
států. Mikrovlnné záření nepůsobí na člověka smrtelně, ale bolestivě a na určitou dobu jej zneschopní. 
„Tato revoluční obranná technologie dává příslušníkům amerických ozbrojených sil alternativu k užití 
smrtících zbraní.“ Vysvětlil ve zpravodajství televizní stanice BBC plukovník námořnictva George P. 
Fenton z Quantica ve Virginii. 

 
„Zařízení vysílá elektromagnetickou energii v milimetrovém paprsku, který rychle zahřeje povrch 
kůže postiženého. V průběhu několika vteřin pocítí zasažená osoba bolest, která je podobná tomu, jako 
kdyby se dotkla rozžhavené žárovky. Ale není to spojené s rizikem, úmrtím, ani s vážnějšími 
poškozeními zdraví“, popsal působení zbraně Rich Garcia, mluvčí výzkumné laboratoře amerického 
letectva v Kirtlandu v Novém Mexiku. 
 
O tom, zda nová technologie skutečně vylučuje riziko úmrtí zasažených, ovšem pochybují 
představitelé organizací bojujících za dodržování lidských práv. „Jak bude působit na děti, které budou 
součástí davu? Co těhotné ženy a starší lidé?“ ptal se ve zprávách NBC William Arkin, hlavní 
vojenský poradce organizace Human Right Watch. Také připomněl, že samozřejmě může dojít i při 
použití této nové zbraně v davu k obětem na životech, např. následkem paniky.  
 
Pentagon tehdy podpořil další vývoj zbraně k potlačování nepokojů. Prototyp zbraně bude podle 
tehdejší zprávy testován, nejdříve na kozách (copak mohou za naše rozmary a mají snášet bolest?) a 
později na lidech. První použití v akci se předpokládalo na rok 2009. Zbraň má být také součástí 
zbrojní výbavy letadel a lodí. Netušíme, jaké zbraně byly za tu dobu vyvinuty, ale vzhledem k rozvoji 
všech technologií, lze v dnešní době již předpokládat nasazení a použití i mnohem účinnějších zbraní. 
A to, co je uvedeno oficiálně, k zastrašení širokého davu, je jen nepatrnou špičkou ledovce a možností 
vojenských technologií, které jsou vždy mnohem napřed, jak na veliký dav působit a jak jej ochromit. 
Aby však nemuselo ke konkrétním použití takových zbraní dojít, preventivně se již mnoho let 
využívají běžné mikrovlnné technologie, kterými se dnes rádi obklopujeme zcela dobrovolně, i 
nevědomky.  
 
Jsme obklopeni mikrovlnami i bez mikrovlnné trouby 
 
Dnešní mikrovlnné technologie nás již obklopují, a zatěžují naše zdraví na každém kroku. 
Mikrovlnným zářením nazýváme vysokofrekvenční (dále VF) elektromagnetická pole nad 100 MHz, 
přičemž název mikrovln naznačuje rozměrově velmi krátkou vlnovou délku tohoto 
elektromagnetického záření o vysoké frekvenci. Toto záření má vlastnosti, jimiž dokáže velmi rychle 
roztáčet molekuly látek a tím působit ohřev. To se zdá jako výhodné např. k rychlému ohřátí pokrmu, 
ale snaha prodat více mikrovlnných trub a pohodlnost spotřebitele zastiňují vážné škodlivé účinky jak 
na kvalitu pokrmu, tak na organismy, nacházející se při ohřevu v blízkém okolí. Při ohřevu je nutné 
ustoupit od mikrovlnné trouby alespoň na 3 metry a počkat, až dokud není signalizován konec ohřevu. 
V žádném případě se nedívat dvířky, zda se talíř otáčí a zda už „to bublá“. Vedlo by to k rychlým 
poškozením oční sítnice! 



 
Podobně škodlivá jsou všechna domácí zařízení, která vyzařují VF elektromagnetická pole. Aniž 
bychom tušili zákeřnost datových a komunikačních přenosů a možností těchto technologií, působit 
podprahově, pořizujeme si to nejmodernější zařízení, abychom mohli všude být „on line“, na 
internetu, a využívat všudypřítomného datového signálu v podobě wi-fi, 3G, 4G a dalších sítí. Vždyť 
v našem hlavním městě plánují wi-fi sítí ozařovat veřejnost od roku 2015 už i v dopravních 
prostředcích. Nevědomá veřejnost je nadšena: zkrátím si nepříjemnou cestu surfováním po internetu, 
když bude k dispozici zdarma.  
 
Mít všude k dispozici aktuální informace a možnost kdekoli si zavolat nebo poslat fotky, je jistě 
příjemné a pohodlné, ale platíme za to tu největší daň – naše zdraví. Krom toho poškozujeme těmito 
neviditelnými technologiemi a přenosy životní prostředí. Je prokázáno, že velmi vysoké frekvence 
ovlivňují negativně i psychosomatiku – ne náhodou přibývá depresí a psychických poruch. Jedním 
z nejzávažnějších problémů je masové hynutí včel, protože VF mate jejich vnitřní navigaci a ony 
netrefí domů do úlu a zahynou. Bez opylování rostlin ale nebudeme mít záhy co jíst! A tak si 
přemoudré lidstvo současným extrémním zatížením VF pomalu kope vlastní hrob.  
 
Dlouhá řada vědeckých studií za desítky let jasně prokazuje to, že záření vycházející z vysílacích 
zařízení a mobilních telefonů je velmi zdraví škodlivé, a to již v míře, jejíž intenzita ještě zdaleka 
nezačíná ohřívat tkáně. Mezi nejhorší zdroje patří především „ručka“ – přenosný telefon od pevné 
linky, domácí wifi routery a modemy, opakovače, dětské hlídací chůvičky. To, že tato zařízení máme 
doma funkční, způsobuje i několika tisícinásobně vyšší hodnoty, než hodnoty vnějších signálů, 
přicházejících z okolí, včetně mobilních vysílačů. To, že v počítači vidíme 30 okolních wi-fi sítí 
neznamená mávnout rukou a zapnout ještě svoji, protože ta nám škodí oproti sousedním sítím 
stonásobným i větším výkonem.  
 
Jde o VF záření v mikrovlnném pásmu, které je nízkofrekvenčně pulzně modulováno. Toto záření 
zasahuje výrazně do základních řídících životních procesů. Potvrdil to i Karl Heinz 16.9.1993 při 
příležitosti mezinárodního zasedání Internationales Elektrosmog Hearings v Hannoveru, které 
pořádalo Dolnosaské ministerstvo životního prostředí v době, kdy ještě nepůsobily miliony mobilních 
vysílačů a wi-fi zařízení. V části proslovu uvedl:  
 
„Životní pochody jsou řízeny elektromagnetickými signály, jejichž intenzita leží pod prahem šumu 
elektroniky. Všechny samovolné tělesné pochody, funkce vegetativního nervového systému, smysl pro 
rovnováhu  i vnitřní hodiny podléhají elektromagnetickým signálům z přírodních zdrojů impulzů. 
Jejich zkreslování umělými zdroji způsobuje a podporuje rozmanitost takzvaných funkčních poruch.   
 
Elektromagnetické impulzy z technických zdrojů jsou přesně v tom pásmu, kde dochází k regulaci 
nepodmíněných životních pochodů přirozenými impulzy. 
 
Bolesti hlavy, poruchy srdečního rytmu, stavy neklidu, poruchy spánku, oslabení schopnosti 
koncentrace, proměnlivost chování, blokace myšlení, pocity závratě, pískání v uších, náhlé zhoršení 
sluchu, hormonální poruchy, deprese, a další potíže mohou nastat důsledkem chronického působení 
elektromagnetického vlnění. 
 
Objevují se také chemické následky a buněčné změny:  
 
Zvýšení obsahu krevního tuku i při střídmém stravování, srdeční infarkt, oslabení kostní dřeně 
s úbytkem bílých krvinek a rozvoj onemocnění rakovinou jsou jen některými příklady z dlouhé řady.  
Kdyby všem postiženým najednou zezelenaly vlasy, byla by příčinná souvislost 
s elektromagnetickými vlivy zřejmá. Na toto z historického hlediska nové podráždění umělými 
elektromagnetickými signály, však tělo reaguje starými způsoby onemocnění, které vyvinulo 
v průběhu tisíciletí jako stresové symptomy na obvyklé škodlivé podněty. 
 
Živý organismus používá svůj přírodní vibrační program – způsob, jak přenášet pomocí elektrických 
vzruchů informace nejen v mozku, ale i mezi jednotlivými orgány v těle. Tento princip, využívající i 
nervové dráhy, je nezbytný pro dobré zdraví a pro způsob činnosti biochemických automatismů 
v tělesných buňkách.  
 
Rádiové vlny zasahují organismus, jak bylo řečeno, v oblastech nevědomých řídících procesů, tedy na 
úrovni vegetativního nervového sytému. Proto se vnější impulzy z rozvodné elektrické sítě a 
z rádiového provozu projeví vždy i v chování a pocitech.“  



Početné výzkumy domácích i zahraničních výzkumných ústavů prokázaly, že mikrovlny i při hustotě 
výkonu, která leží hluboko pod platnou mezní hodnotou dle normy DIN VDE 0848, mohou mít 
destruktivní biologické účinky a způsobovat dlouhodobá poškození zdraví: 
 
• Již při hustotě výkonu 10-9 mW/cm2 bylo možné při různých kmitočtech naměřit změnu toku 
kalciových iontů v mozku. 
• Nejmenší hustota výkonu, kdy bylo možné v širokém kmitočtovém pásmu zaznamenat dobře 
opakovatelnou reakci, má hodnotu kolem 1 miliardtiny mW/cm2.  
• Netepelné účinky při hustotách výkonu i hluboko pod hodnotou 10 mW/cm2 byly zaznamenány 
v různých zemích. Několik příkladů: 
 

- změny v chování krys a myší (0,2 – 10 mW/cm2) 
- změny v elektroencefalogramu (EEG) u králíků a lidí 
- vyvolání biologických účinků mikrovlnami 
- změněná tvorba vápníku v nervových drahách 
- patologické změny v mozku 
- zvýšená citlivost vůči lékům (10 mW/cm2) 

 
Jak eliminovat působení mikrovlnného elektrosmogu 
 
Je moudré, namísto bezdrátových wi-fi sítí a připojení doma i v kancelářích opět používat drátové – 
kabelové připojení. Vyhnete se tak bolestem hlavy, migrénám a řadě jiných nevratných poškození 
organismu a oslabení imunity zejména u dětí, za ty bych se přimlouval nejvíce i kvůli zdravému 
vývinu mozku a srdce. Pokud chcete nebo potřebujete používat občas přenosné počítače – tablety, 
které bohužel ani kabelové připojení neumožňují, zapínejte wi-fi jenom na nutnou dobu a hlavně ji 
vypínejte na noc. Odpojte a nejlépe zrušte ruční přenosné telefony. Je to mnohatisíckrát intenzivnější 
nepřetržitý vysílač mikrovln ve srovnání s působením venkovních mobilních vysílačů na sloupech. 
Mnohem dříve, než se objevily nové domácí datové technologie, vzniklo povědomí, vyhýbat se 
obecně vysílačům – tehdy televizním a rádiovým. Jiné zdroje tohoto záření nebyly. Dnes máme 
mnohatisíckrát silnější zdroje mikrovln přímo doma ve srovnání s působením signálu z venku (pokud 
nejsou vysílače přímo na střeše nebo naproti). 
 
Vypínejte v „chytrých“ mobilních telefonech režimy datových přenosů a omezte telefonování na 
skutečně nejkratší dobu. Je snad lepší, nepořizovat si tarify s neomezeným voláním. Když už nás 
neomezí rozumná snaha o zdraví, snad nás omezí cena hovorů. Používejte sluchátka a nebo hlasitý 
poslech, abyste při hovoru vzdálili mobilní telefon co nejvíce od hlavy a srdce. 
 
Pokud chcete mít jistotu o hodnotách vyzařování ve svém domě, mohu vše přeměřit spektrálním 
analyzátorem až do 18 GHz. Toto zařízení odhalí i skryté vysílače a technologie na jiných než běžně 
používaných frekvencích. Přesnou směrovou anténou zjistíme také, odkud záření přichází, kde se 
nachází škodlivý vysílač a hlavně budeme hodnoty kontrolovat ne podle nesmyslně tolerantních 
zákonných limitů, ale podle citlivých limitů, skutečně chránících naše zdraví.  
 
Kontaktujte mne i s jinými dotazy: Kamil Pokorný, mob. 608 400 550 www.elektrosmog-zony.cz 
 

  
 
Záření z vysílačů nepřekračuje platné normy, ale zdravotní preventivní několikatisíckrát! 



  
 
Záření z přenosných ručních telefonů je nejsilnější, jak vidíme i 58 tisíc krát oproti zdravému limitu. 
 

  
 
Záření z wi-fi routeru několik set krát přesahuje zdravotní limit, září i od sousedů do této postýlky. 
 

 
 

Kartičky Bioprotect záření nesnižují a nechrání nás.  
Ani skleněné blikající nádoby Somatex, napájené adaptérem,  

vytvářející další elektrosmog. Ani podobné odrušovače.  
 

Spolehlivé a ověřené jsou  ŠUNGITOVÉ PYRAMIDY  a případně ORGONITY. 
Ptejte se mne, proč. 

 
www.elektrosmog-zony.cz 


