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Mikrofale i choroby na Osiedlu Młodych w Świdnicy

Dr Sherill Sellman/USA  „ELEKTROSKAŻENIE, HORMONY I RAK” 
NEXUS/NOLPRESS, Białystok, luty 2008r. – str. 17.

”Z  wystawieniem  na  działanie  promieniowania  elektromagnetycznego  wiąże  się 
obecnie wiele kłopotów ze zdrowiem, w tym różne postacie raka (szczególnie mózgu, 
oczu,  uszu  oraz  białaczka),  poronienia,  wady  wrodzone,  syndrom  chronicznego 
zmęczenia,  bóle  głowy,  chroniczny  stres,  mdłości  i  problemy  z  sercem,  autyzm, 
trudności z uczeniem się, bezsenność i choroba Alzheimera.”
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Fragment z dzieła pt. „TEOLOGIA ŚWIATŁA“ (Continuo, Radom 2000r., str. 78-79).
Autor Ks. Prof. Włodzimierz Sedlak,

twórca polskiej szkoły bioelektroniki i elektromagnetycznej teorii życia.

”[….] przy odbiorze mikrofal przez dłuższy czas, występują skutki nieswoiste.  Co to 
znaczy?  Nie istnieje układ „bodziec – skutek” w organizmie.  Nie ma odpowiedniego 
działania na poszczególne narządy.  Skutki ujemne są rozlane w całym organizmie.
Podobnie jak przyrząd techniczny pomiarowy, ustrój żywy wykazuje odbiór całym or-
ganizmem.

Nie  tylko  biologia  poszczególnych  narządów  „choruje”.   W  dziedzinie  psycho-
logicznej  równowagi,  występuje  zaburzenie  nazywane  mikrofalową  nerwicą  z 
okresowymi napadami radości i przygnębienia.  Szeroko przekraczane dobre i złe 
samopoczucie, bywa w formie wahadła nastrojów.

Na  mikrofale  reaguje  system  trawienny,  sercowy,  krążeniowy,  zmienia  się  samo-
poczucie  psychiczne,  wyrażane  zmęczeniem  czy  apatią.   Reaguje  również  system 
rozrodczy męski.  Mikrofale uszkadzają spermatogenezę.  Powodują też uszkodzenie 
bębenka słuchowego.  Występuje często zmętnienie części przeziernych oka.

Mikrofale powodują zaburzenie morfogenezy, przyczyniając się do bardzo poważ-
nych teratogennych uszkodzeń podczas  życia  płodowego.   Teratogenne uszko-
dzenia  powodują  niedomykalność  zastawek  sercowych,  rozszczepienie  kręgo-
słupa,  wodogłowie,  uszkodzenie  twardego  podniebienia,  niewykształcenie 
kończyn, asymetrie twarzy, ślepotę, itp.

Mikrofale  sprowadzają  immunologiczne  zaburzenia,  obniżają  ustawicznie  barierę 
odpornościową.  [….]  im młodszy organizm, tym bardziej  jest podatny na działanie 
mikrofalowe.”

Stwierdzenie w ekspertyzie Instytutu Medycyny Pracy nr PSb/4853/89 z dn. 06.12.1989r., 
wybitnego polskiego specjalisty z zakresu mikrofal - Prof. Henryka Mikołajczyka:

”Na  podstawie  wieloletniego  doświadczenia  w  zakresie  badań  nad  działaniem  pól 
elektromagnetycznych  na  organizmy  żywe  w  tym  i  na  człowieka,  niżej  podpisany 
reprezentuje opinię,  że każde pole e-m niezależnie  od natężenia,  wywiera działanie 
biologiczne.  Najlepiej  byłoby  wtedy,  gdyby  w  środowisku  człowieka  działały  tylko 
naturalne pola e-m i nie było w ogóle pól e-m ze źródeł sztucznych”.

GUS GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Departament Badań Demograficznych

Joanna Stańczak 
27.01.2011r.

Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011r. – str. 9
[…..] „Niekorzystnym zjawiskiem jest bardzo szybki wzrost liczby zgonów spowodowa-
nych chorobami nowotworowymi, przy jednoczesnym wzroście liczby nowych zachoro-
wań.  W 1990 r. nowotwory złośliwe były przyczyną prawie 19 % zgonów, w 2000 r. 
stanowiły 23 %, a w 2010r. – 24,5 % wszystkich przyczyn – co oznacza, że aktualnie 
co czwarty zgon jest wynikiem choroby nowotworowej (wśród mężczyzn stanowi nie-
spełna 26 %; wśród kobiet – prawie 23%.”

Obszerne wyciągi z szeregu innych źródeł naukowo-badawczych można uzyskać
z Internetu, kierując się następującą ścieżką dojścia: 

iddd.de  Strona Pomiarowa  Świdnica  poz. 50÷51; poz. 54÷55.


