ELECTROCENSITIVITY
Ευαισθησία σε EMF
Γενικά άνθρωποι που έχουν ευαισθησία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαρακτηρίζονται
σαν electrocencitive ... έχουν δυσκολία στον ύπνο και συχνα πονοκεφάλους και
ημικρανίες καθώς και δυσκολία συγγέντρωσης...
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Εγκυμονούσες Μητέρες ... Θα πρέπει να αποφεύγεται η παραμονη σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία για την προστασία του εμβρύου ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες
της εγκυμοσύνης .... μια ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με το κινητό της με
το φούρνο μικροκυμάτων το ασυρματο ρούτερ και την γειτονική κεραία κινητης
τηλεφωνιας μια και καταφθάνει στο σπιτι μωρακι ...<strong>Η μέτρηση των
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο κρεβάτι της μητέρας αποτελεί έναν από τους
απαραίτητους προγεννητικούς έλεγχους. Αν τα επίπεδα είναι υψηλά, το παιδί είναι
πιθανό να αναπτύξει νευρολογικές ανωμαλίες μέσα στα 2 πρώτα χρόνια ζωής.

Βρέφη ... φυσικα ειναι ηλεκτρομαγνητικά ευαίσθητα καθώς αναπτυσουν γρήγορα
ιστούς και εγγεφαλικά κύταρα ... προσοχή στα baby monitors <strong>το κινητό της

μητερας το φούρνο μικροκυμάτων το ασυρματο ρούτερ και την γειτονική κεραία κινητης
τηλεφωνιας ...

Μικρά παιδιά ... <strong>Πιο ευάλωτα στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των
κινητών τηλεφώνων είναι, πιθανότατα, τα παιδιά ηλικίας έως 16 ετών σε σχέση με τους
ενήλικες καθώς μέχρι αυτή την ηλικία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η ανάπτυξη του
εγκεφάλου. «Η μυελίνωση των νευρικών ινών, διαδικασία που τους παρέχει μόνωση και
προστασία, συνεχίζεται μέχρι την ηλικία των 16 ετών. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τότε ο
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εγκέφαλος είναι πιθανόν πιο ευαίσθητος σε φυσικούς παράγοντες έκθεσης σε επιβλαβείς
συνθήκες, όπως η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Τα παιδιά είναι πιθανώς περισσότερο ευάλωτα στις ακτινοβολίες εξαιτίας του
αναπτυσσόμενου νευρικού τους συστήματος, της μεγαλύτερης απορρόφησης ενέργειας
από τον εγκέφαλο και του μεγαλύτερου χρόνου εφόρου ζωής έκθεσης...... Πόρισμα
ερευνών του Βρετανικού Κοινοβουλίου (Stewart Report)

Καρδιοπαθείς με βηματοδότες καθώς ελοχεύει μεγάλος κίνδυνος αποσυντονισμού
τους οταν βρίσκονται εντος ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων .. θα πρέπει να
ελεγχθούν οι χώροι

Ανθρωποι με ιστορικό όγγων θα πρεπει πλεων να διαβιώνουν σε καθαρό
ηλεκτρομαγνητικά περιβάλλον για την μη επανενεργοποίηση του πολλαπλασιασμου των
καρκινικών κυταρων
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Ανθρωποι η οικογένειες με κληρονομικότητα σε όγγους ιδιαίτερος λογος καθαρου
ηλεκτρομαγνητικάπεριβάλλοντος καθώς δεν πρεπει με κανενα τρόπο να ενεργοποιηθεί
το βεβαρυμένο Ιστορικό καρκινογένεσης του οικογενειακού τους δένδρου...
<em>Έρευνες στο κυτταρικό επίπεδο αποδεικνύουν ότι η έκθεση σε ασύρματα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ακόμη και σε επίπεδα πολύ μικρότερα από τα σημερινά όρια
ασφαλείας, οδηγεί σε διαταραχές ύπνου, κατάθλιψη, χρόνια κόπωση, πονοκέφαλο,
μειωμένη ικανότητα μάθησης και απομνημόνευσης, </em><strong>αποβολές
εγκυμοσύνης, πρόωρη παιδική θνησιμότητα και εκ γενετής παραμορφώσεις (...) Οι
εκτεθειμένοι σε ακτινοβολία γονείς αποκτούν παιδιά με μεγαλύτερο ποσοστό καρκίνων
του κεντρικού νευρικού συστήματος και άλλων προβλημάτων υγείας

Υπερήλικες με βεβαρυμένα Ιατρικά ιστορικά
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Elektrosmog χαρακτηρίζεται η αλεργία του 21ου αιώνα ....Με βάση τα ισχύοντα
επιστημονικά στοιχεία, πολλοί ειδικοί στην δημόσια υγεία πιστεύουν ότι είναι πιθανό να
αντιμετωπίσουμε μια επιδημία καρκίνων στο μέλλον, λόγω της ανεξέλεγκτης χρήσης
κινητών τηλεφώνων και της αυξημένης έκθεσης του κοινού στα δίκτυα Wi-Fi και τις άλλες
ασύρματες τεχνολογίες
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