
Biologicko-psychologické vlivy  
elektřiny na živé organismy  

Elektrosmog 



Elektrosmog vzniká působením elektřiny  
 

Pod pojmem elektřina rozumíme fyzikální 
jevy vyvolané elektrickým nábojem 

V případě elektrického proudu se jedná o tok  
elektronů — základních stavebních prvků života- 
mezi rozdílně nabitými póly. 

Co je elektrosmog? 



Elektron v atomu obíhá nejen 
na jedné oběžné dráze okolo  

atomového jádra.  

Má  rovněž vlastní rotaci (směr 

otáčení elektronů kolem vlastní osy),  

která je závislá na informaci,  

jež je obsažena v elektronu. 

Elektron 

 

 

  Neutron 

 

   Proton 

 Muon 

smysl otáčení 
zrcadlení 



Konkrétně: 

• Elektron nesoucí biologicky pozitivní informaci 

se otáčí proti směru hodinových ručiček 

kolem své osy 

• Elektron nesoucí biologicky negativní informaci 

se otáčí po směru hodinových ručiček kolem 

své osy 



elektronová rotace na oběžné dráze  

elektron 

 vlastní rotace vlevo= 

 biologicky nezávadná 
 
Vlastní rotace vpravo = 

biologicky závadná 

vliv magnetického pole 

Působení atomu, jehož elektron se otáčí v levotočivém smyslu  

kolem své osy, je nezávadný, tzn. biologicky příznivý. 

(Vzniká pravotočivé magnetické pole). 

Působí-li zvnějšku magnetické pole na tento atom, 

pak mění elektron svůj vlastní směr otáčení a otáčí se vpravo.  

Tento proces je biologicky nepříznivý. 

(Vzniká levotočivé magnetické pole). 



Elektrosmog vzniká tehdy, pokud se elektrony 
v elektrickém proudění otáčejí chybně kolem své 
osy, tzn., vpravo, po směru hodinových ručiček. 
 
Člověk představuje na elektronové úrovni 
levotočivou podstatu. Pokud tedy na tělo člověka  
působí pravotočivé oscilace, zabraňují tyto 
toku energie. Vzniká jistý druh „protiproudu“. 



Zdroje elektrosmogu 

Veškerý technicky vyráběný proud má vlastní  
rotaci ve směru hodinových ručiček. 

Všichni spotřebitelé elektřiny produkují elektrosmog! 

Zatížení biologických systémů je pouze otázkou dávky. 

 

měděný drát s pravotočivou rotací 



Nebezpečné a méně nebezpečné  
frekvence 

Obecně platí: 
Nízkofrekvenční, tzn. dlouhovlnné záření, má 
slabé působení účinků na fyzické struktury. 
Např. lampička zapojená do zásuvky vytváří  

střídavé elektrické pole v nízkofrekvenčním  
spektru. 



Za slabé elektrické pole je podle sdružení 
„Standard baubilologischer Messtechnik“, SBM, 
považováno 1-5 V/m (voltů na metr). 

 

Zákonem stanovená hraniční hodnota 
ochrany obyvatel toleruje oproti tomu 
zatížení do 7000 V/m. 



Podle normy SBM se pohybuje toleranční hodnota 
zatížení mezi 20-100 nT(nanotesla); zákonem 
stanovená hraniční hodnota ochrany obyvatel 
toleruje oproti tomu zatížení do 400‘000, 
na pracovišti dokonce až do 5 mil. nT! 

Střídavé magnetické pole  
v nízkofrekvenčním rozsahu 
vznikne tehdy, když je do zásuvky 
zapojená lampička rozsvícena. 
 



Elektromagnetická vlnění ve vysokofrekvenčním rozsahu 
vznikají používáním mobilů, DECT-telefonů, WLAN sítí 
atd. 

Odpovídající normativy podle SBM  
se pohybují kolem 0,1 –10 mikrowattů na metr čtverečný.  
EU oproti tomu toleruje až 10 milionů mikrowatů (= 10 wattů) 

Je s podivem, že Švýcarsko toleruje „pouze“ 
100'000 mikrowattů… 

Srovnání: jeden mobilní telefon vyzařuje 1,5 wattů,  
resp., naše srdce bije rychlostí 1,5 wattů. 



Elektrosmog jako (nepřirozené) 
záření v prostředí 

zdroj 
WiMAX 
Letištní radar 
Mikrovlnná trouba 
WLAN 

Bluetooth 
UMTS 
DEO 
GSM / GPRS 
TV-vysílač 
UKW-vysílač 

frekvence 
2.000-11.000 MHz 
2.700-3.400 MHz 
2.450 MHz 
2.400/ 5.400 MHz 

2.400 MHz 
1.900-2.170 MHz 
1.880-1.900 MHz 
450-1.900 MHz 
41-862 MHz 
87-108 MHz 

dosah 
50 km 
100 km 
0,5 m 
300 m 

100 m 
8 km 
300 m 
35 km 
50 km 
500 km 

výkon 
 1W 
 500.000 W 
 1.000 W 
 1W 

 0,1 W 
 10 W 
 0,250 W 
 50 W 
 300.000 W 
 100.000 W 

frekvence, dosah a výkony běžných radiových vysílačů 

1.000 MHz odpovídá 1 GHz (gigahertz) 
 
Dr. Siegfried Kiontke / 2006 



Z předešlé tabulky je zřejmé, že mnoho frekvencí leží v rozsahu 

mikrovlnných záření. 
Obzvláště nebezpečná jsou přitom záření radarů, jelikož tyto  

disponují velmi vysokými vysílacími výkony 

až do 500.000 wattů a dosahem až do 100 km. 

Pro srovnání: V mikrovlnné troubě s výkonem 1000 wattů se  

upeče během 30 minut kilogramové kuře. 

Dle vyjádření úřadu Bundesamt für Gesundheit, „BAG“, 

postačí pouze jeden impuls o výkonu 0,01 mikrowattů (0,000001 W)  

k produkci tělesného tepla. 



Od švýcarského spolkového soudu  
máme následující formulaci: 

«Hraniční hodnoty se nestanovují podle  
medicínských hledisek, ale pouze podle ekonomické  
únosnosti a technické proveditelnosti». 

Bernský správní soud to vidí následovně: 
«Obyvatelstvo nemá žádné právo na nulové riziko. 
Hraniční hodnoty slouží výhradně k tomu,  
aby udržely škody v obhájitelných mezích». 



Příroda nám to předvede 

elektrické 
siločáry 

Vertikální elektrické siločáry 
země mají svou vlastní rotaci 
v protisměru otáčení 
hodinových ručiček. 
Tyto produkují biologicky 
pozitivní, formující účinek. 
 

Magnetické siločáry 

 



Technicky vyráběný proud má svou vlastní rotaci 
po směru hodinových ručiček, obráceně k přírodě. 
Vertikální proud elektrických siločar je rušen-
vznikají proluky v zásobování.  
 

Následky: 

Biologické buňky mohou vytvářet funkční poruchy 

Všichni lidé jsou citliví na elektřinu – s rozdílnými  
projevy 



100 % 
 + 
  
 + 
21 – 76 % 
 
 
 
 
 
 
 
17 - 33 % 

Efektivní tok energie v budovách 



Jak reagují biologické organismy  
na elektrosmog? 

Všechny fyziologické procesy potřebují  
elektromagnetický impuls k tomu, aby  mohly být 
uvedeny do pohybu. Protože se tyto impulsy 
odehrávají ve spektru mikrowattů, jsou naše buňky 
zcela převálcovány vnějšími elektrickými impulsy.  

 

Fyziologické procesy jsou negativně ovlivněny a  
zcela rozloženy. 



Proud v těle způsobuje elektrické 
fenomény 

• svědění 

• svalové křeče 

• poruchy srdečního rytmu 

• poruchy biorytmů 

• negativní ovlivnění metabolismu melatoninu  
(vede k oslabení imunity a poruchám spánku)  

• poruchy plodnosti až neplodnost 

• ušní šumy (tinnitus) 



Pokud proud působí na organismus 
déle, způsobuje magnetické fenomény 

Abnormální hrudní koš a zakrnělé končetiny 

kuřete, jehož embryo bylo vystaveno  

záření  0,9 mW/cm2 - 1,25 GHz modulovaným 

elektromagnetickým polem 1 KHz. 



Negativní dopady na psychiku 

• poruchy spánku 

• stresové symptomy 

• nervozita 

• stavy úzkosti 



Je v lidských silách vyhnout se 
elektrosmogu a různým vlivům záření? 

Nikoliv, neboť tato záření jsou téměř celoplošná. 



Metody odstínění 

Metodou odstínění je budování 
faradayových klecí. 

Reakce: člověk je vyloučen  
z působení přírodní životní síly 
(=elektromagnetický  
vertikální tok země) 



Množství studií ukazuje, že  
mikrovlnná záření mohou mít  
významné účinky... 



Obrázky vzorku krve pod mikroskopem  
s tmavým sklíčkem ukazují následující: 

Červené krvinky 

(erythrocyty) v normálním stavu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erythrocyty po 20 minutách telefonování 

Erythrocyty po jednom telefonátu 

z mobilu po 90 sekundách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erythrocyty po 40 minutách telefonování 



Další průzkumy ukazují snímky záření 
z mobilu v oblasti hlavy podle věku 

5ti leté dítě 10ti leté dítě dospělý člověk 

Potenciální zdravotní riziko pro děti je velmi vysoké: Právě mozek  

dětí je díky tenčí lebce a tím také kratšímu odstupu od antény  

mobilního telefonu přibližně dvakrát silněji zatížen  

(měřeno jako hodnota-SAR), než je tomu u dospělého člověka. 



Obrázek technické Univerzity 
v Darmstadtu zachycený 
termokamerou 

Tento snímek zobrazuje jednoznačně průnik mobilního záření  

hluboko do sfér mozku. 



Senát, druhá komora francouzského parlamentu,  
vnímá rovněž tuto problematiku a nedávno 
se usnesla na zákazu používání mobilních telefonů  
ve školách pro děti pod hranicí 15 let věku. 

Učinila tak s odůvodněním, že: «Mladí lidé ve stádiu  
vývinu by měli být chráněni před možnými  
dlouhodobými důsledky elektromagnetického  
záření». 



Řešení FOSTAC® 

FOSTAC CHIP mění vlastní 
rotaci elektronů v el. proudu 
a tím také rotaci 
elektromagnetického záření 
a harmonizuje tak škodlivé 
záření mobilních telefonů, 
bezdrátových telefonů,  
babyfonů, atd. 



Principy účinku 

  Tok energie bez MT s MT  s FOSTAC CHIPem 

 Vysoké elektrické 

napětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nízké elektrické 

napětí 



Z pohledu kvantové fyziky 

Výzkumy používání FOSTAC CHIPu ukazují, že tok proudu  
v elektromagnetickém poli, frekvenčním spektru  
mobilní telefonie, je redukován v průměru o 51.2 %,  
a při použití dvou FOSTAC CHIPů průměrně o 81.5 %. 

Díky této jednoznačné harmonizaci elektromagnetických vln 
se výrazně zmírňuje také vytváření tepla doposud 
pronikajícího hluboko do mozku. V obou případech použití 
(1 nebo 2 FOSTAC CHIPů) je díky přepólování elektronové 
rotace dosaženo 100 % harmonizace. 



 

 

Elektromagnetická frekvence Efektivita při použití Efektivita při použití 

záření    1 FOSTAC CHIPU v % 2 FOSTAC čipů v % 

  

Elektrický proud  50 Hz  13,5   18,7 

Spodní hranice ultrazvuku 31,2 KHz  33,6   48,2 

Modulace TV zvuku  10,4 MHz  7,6   11,2 

UKW   67,2 MHz  9,2   4,1 

Modulace digitálního TV obrazu 243 MHz  48,3   74,2 

Mobilní telefonie  1,90 GHz  61,7   90,1 

Satelit   31,7 GHz  64,2   92,7 

 

 

    



Závěry fyzika Dr. Igora Orzhelského: 

«Provedená statistická úprava předložených měření 
nám dovoluje tvrdit, že používání ochranných zařízení  
typu FOSTAC CHIP efektivně snižuje vliv  
elektromagnetických polí ve frekvenčním rozsahu mobilní  
telefonie všech používaných standardů  
(Standardy NMT-450i, GSM-800, GSM-900, GSM-1800,  
GSM-1900, CDMA-2000, 3G - 2200MHz) a výrazně tím  
zmírňuje škodlivý vliv elektromagnetických polí v celém  
frekvenčním rozsahu». 
 



Z laboratorně-technického hlediska 

Laboratoře Coghill  v Gwentu (Anglie) zkoumaly  
v různých podmínkách krev 60ti letého zdravého  
muže a zabývaly se otázkou, zda může záření mobilního 
telefonu negativně ovlivnit živý organismus. Tato krev byla  
zkoumána v 10 ti různých sadách testů. 

Následující grafika ukazuje, jak se mění počet 
životaschopných bílých krvinek  (lymfocytů) během provozu 
mobilního telefonu při celkovém čase volání 8 hodin… 
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Počet životaschopných bílých krvinek dokonce k velkému 

úžasu vědců vzrostl. 



Z pohledu biorezonance 

Konečné stanovisko doktora komplementární 
medicíny  Dr. med. R. Heize po výzkumu s přístrojem  
«Global Diagnostics» 
 
 
«U 1. testované osoby se po 20 min. telefonování mobilem 
bez FOSTAC CHIPu zhoršil stav fyziologické energie stejně 
jako intracelulární hodnota. 

U  2. testované osoby se po 20 minutovém telefonním 
rozhovoru mobilem s FOSTAC CHIPem podstatně zlepšil 
stav fyziologické energie a navíc také stav toxického 
zatížení. Procentní počet  intracelulárních hodnot se 
neprojevil jednoznačně, avšak spíše se zhoršil. Toto však 
vyžaduje ještě dodatečné šetření.» 



Analýza vodních krystalů podle  
japonského badatele Dr. Masaru Emoto 

Voda vytváří při své 
krystalizaci čisté 
6ti úhlé  struktury. 

Čím čistší je tvar a 
ušlechtilejší struktura, 
tím čistší je voda. 



Pro srovnání 

Voda, která byla po určitou 
dobu ozařována běžně 
používaným mobilním 
telefonem 

Voda, která byla ozařována 
mobilním telefonem 
s FOSTAC CHIPem 
po stejnou dobu 



Sada testů semínek řeřichy  

mobil bez 
FOSTAC CHIPu 

mobil s 
FOSTAC CHIPem 

Výsledek sady testů semen řeřichy, která byla po 

určitou dobu vystavena záření mobilního telefonu. 



A co říká Vaše tělo naší technologii? 

Nalezněte  sami odpověď 
s kineziologickým svalovým testem! 



Anketa evropské komise (z 24.6.10) 
týkající se elektromagnetických polí 
ukazuje, že   
• 2/3 dotázaných je považují za zdravotně škodlivá 

• 46 % se vyjadřovalo k potenciálním zdravotním 

  rizikům dokonce velmi znepokojeně  

• jen 20 % uvedlo, že nemají k tomuto tématu žádné 

  informace  

• 58 % se necítí dostatečně chráněno svými úřady před  

  potenciálními zdravotními riziky 

• 48 % vyžaduje, aby EU konečně objasnila veřejnosti  

  všechna rizika. 



Zajímavost 

Od 15. dubna 2010 nabízí švýcarský  
telekomunikační gigant SWISSCOM také mobilní  
čip. Avšak propaguje ho ne jako ochranu před  
možným poškozením EMF vlnami, ale nabízí ho 
pomocí sloganu «redukujte Váš elektrostres.» 

Reklamní aktivity jsou ovšem velmi 
restriktivní... 



Přes 20‘000 studií dokazuje, že elektrosmog zatěžuje  
organismus (ročně k tomu dospěje 300-400 
takových studií) 

Odpůrci tyto studie zlehčují 
 

Vědecká reprodukovatelnost testů je znesnadňována 

individuálními reakcemi lidí na podobná zatížení 

Objektivnímu výzkumu a neutrálnímu zprostředkování 
zpráv stojí v cestě četné ekonomické zájmy 



Ačkoliv ani soudy ani ekonomika neuznávají  
škodlivý vliv elektrosmogu: 
  
Naše studie a testy ukazují, že se při telefonování  

mobilním telefonem opravdu „něco“ v hlavě děje. 

A přesně na tyto nežádoucí změny může 
FOSTAC CHIP resp.  FOSTAC® Technologie 
zapůsobit velmi pozitivně. 



100 % + 

 + 
21 – 76 % 

+ 

- 

Tok energie v budovách, kde je 
instalována FOSTAC® Technologie 

předtím potom 

energie 
 v budově 
 až do 140% 
17 - 33% 



FOSTAC® Technologie redukuje nejen  
elektrostres, ale mění protivítr na příznivý 
vítr - neboť 

předcházení zdravotním problémům je lepší a  
také levnější, než následné léčení. 



Množství vědeckých studií a četných filmů  
k tomuto tématu naleznete na naší internetové 
adrese  
  

www.fostac.ch 



Srdečně děkujeme za Vaši  
pozornost! 


