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tartalom

Egy mobiltelefon-tanulmány azt mutatja, hogy a mobiltelefonnal történő hívás befolyásolja a mentális teljesítményt, a sejtmagokat és a DNS-t.
Különös figyelmet kell fordítani a gyermekek és serdülők expozíciójára. - Amit itt olvasol, kizárólagos. Más médiumok attól tartanak, hogy
elvesznek a hirdetések, a KONSUMENTnél mentesek vagyunk a hirdetésektől; jelentünk.

Olvassa el még: Mobil kommunikáció - Mennyire veszélyes a mobiltelefon sugárzása? A tények ellenőrzése a www.test.de oldalon 8/2019

Ha összeadja az osztrákok által 2015-ben töltött időt mobiltelefonjuk és okostelefonjuk felhasználásával, akkor az eredmény lenyűgöző szám: 39 673 év. Ez
megfelel az első barlangfestmények Homo sapiensben történő létrehozásától a mai napig. Másfelől számunkra, mint modern leszármazottjának, csupán
néhány órányi mobiltelefont igényel a kognitív teljesítmény (érzékelés, gondolkodás, döntés, reagálás), valamint a sejtmagok és a DNS bizonyítható
változásai.

AUVA tanulmány

Ezt mutatja egy olyan intézmény megbízásából készült tanulmány jelenlegi eredménye, amely az " Elektromágneses mezők athermális hatása a mobil
rádióágazatban" (ATHEM-2) , amelyet alig lehet vádolni a technológiával vagy a haladással szembeni ellenségeskedésnek (amint ez a kritikus mobil
rádióalkalmazások esetében gyakran fordul elő) ): az AUVA, azaz az Általános Balesetbiztosítási Intézet.

Bécsi Orvosi Egyetem és Seibersdorf

A kutatási munkát a Bécsi Orvostudományi Egyetem (rákkutatási és környezeti higiéniai intézetek) és a Seibersdorf Labor GmbH "Elektromágneses
összeférhetőség" osztályának tudósítóinak kiváló csoportja végezte, akik szintén részt vettek az előző ATHEM-1 projektben (2002-2008). Már akkoriban
többek között az EEG észlelte a vizsgált alanyok agyhullámainak (alfahullámai) tartós változásait.

Fogyatékosság a túl sok mobiltelefon sugárzása miatt?

A tudományos érdeklődésen kívül további két tényező is meghatározó lehet az újbóli vizsgálathoz:

2012-ben, egy valódi próbamaraton után, az Olasz Legfelsõbb Bíróság elõször ítélte el a menedzsernek a rokkantsági nyugdíjat, mivel úgy vélte, hogy a
felperesnél a munkahelyi, napi, sok órás mobiltelefonos hívások és agydaganat kialakulása közötti kapcsolat bizonyított. Az a tény, hogy az AUVA mint 4 856
887 osztrák biztosító (2015) valószínűleg nem hagyhatja figyelmen kívül.

2013-ban az IARC (a Rák Nemzetközi Kutatási Ügynöksége, a WHO alszervezete) a mobil kommunikációban elkerülhetetlenül előforduló magas frekvenciájú
elektromágneses mezőket (HF-EMF) „esetleg rákkeltőnek” minősítette.
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Mobiltelefon értékek: információk a sugárterhelésrőlwww.handywerte.de
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Lehetséges-e olvasni a mobiltelefon-hall?
a NETclub50plus által, 2016. szeptember 21-én, 7:57 órakor.
Ha megnézi a témáról szóló sajtóközleményüket (FMK, Forum Mobilkommunikation), akkor kételkednie kell benne. Szó szerint: "A jó hír: Nincs
eredmény - még 16 órás expozíció után". A FOGYASZTÓ cikk már rámutat arra, hogy a hatások egész sorát bizonyították minden szinten (kognitív,
celluláris). Mellesleg, a 16 óra a laboratóriumi sejtvizsgálatokra vonatkozik - az orális nyálkahártya sejtjeiben változásokat észleltek a vizsgálati
alanyoknál, öt napos két órán át tartó expozíció után - akár hetekkel később is. Ez teljes mértékben figyelmen kívül hagyja az FMK PR sugárzását. - A
sejtreakciókat illetően számos sejtvonalat vizsgáltak meg, amelyek nem mutatnak reakciót az UMTS sugárzásra (ami már régóta ismert). Ebből a
tényből az következik, hogy "enyhén szólva" a tények torzulását nem találták, mivel például az agydaganatsejtek különösen érzékenyen reagáltak a
kísérletben. - A lobby idézi a tanulmányt: "A megállapított hatások egyike sem teszi lehetővé a közvetlen egészségügyi hatásokra vonatkozó
következtetések levonását." A következő, kritikus mondat az FMK asztalához tartozik: "Mindazonáltal potenciális kockázatot jelentenek a
veszélyeztetett személyek számára." Mivel a DIRECT hatásokon kívül kumulatív hatások is lehetnek. A cigaretta soha nem ölt meg senkit ("nincs
közvetlen hatása"), de hosszú távon egy doboz naponta. És ez lehet a helyzet a mobiltelefon sugárzása esetén.

Ossza meg tapasztalatait, de maradjon tisztességes, tényszerű és igaz. Ön jogilag felelős a hozzájárulásáért. Töröljük a rejtett reklámokat és a durva
megfogalmazásokat. A szöveg maximális hossza: 3800 karakter
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