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Gyakran felmerülő kérdés, 
hogy milyen jelentős haszon-
nal jár a gyógygomba és api-
genin kivonatok hosszú távú 
szedése.  A kivonatok alkal-
masak az emberi szervezetet 
az ár talmas környezeti hatá-
sok széles skálájával szemben ellenállóvá 
tenni. Nem csak a mikroorganizmusokkal 
szemben (pl. vírusok, baktériumok) teszik 
ellenállóvá a szervezetet, hanem képesek 
az elektromágneses sugárzás káros hatá-
sait is csökkenteni, ill. azt megelőzni. 

A svéd Örjan Hallberg vizsgál-
ta talán tör ténetileg legbehatóbban az 
elektromágneses sugárzás veszélyeit. 
Svédországban 1955-ig a rosszindulatú 
bőrrák, a melanoma gyakorlatilag isme-
retlen betegség. A TV és rádió elterje-
désével a melanoma halálozási arányok 
hir telen megnövekedtek. Nem csak az 
UV sugárzás felelős a melanoma kiala-
kulásáért. A melanómához hasonlóan az 
emlőrák valószínűsége is nagyobb ott, 
ahol sűrűbbek a rádió és TV antennák.  A 

melanoma – egyébként általá-
ban a napsugárzástól védett 
helyeken – nőknél a csípőn és 
a combon, férfiaknál a törzsön 
alakul ki leggyakrabban. 

Hallberg a mobiltelefon 
technológiák káros hatásait 

is behatóan vizsgálta. Svédországban 
a 2. generációs mobiltelefon hálózatot 
1997-ben  vezették be. Az első digitális 
TV adó 1997-től üzemelt, ugyanettől az 
időponttól működtek az első internetes 
hot-spotok is. Svédországban 1997 után 
hat év alatt a megbetegedett emberek 
száma több mint megkétszereződött, 
125000 – ről, 300 000 –re nőtt. 2000-
től az idősebb korosztálynál az agyrák 
előfordulása hir telen elkezdett növekedni, 
ezt megelőzően az hosszú ideig csökke-
nő tendenciát mutatott. 2001 
és 2007 között a szívprob-
lémákkal született gyermekek 
száma csaknem megkétsze-
reződött és a trend továbbra 
is növekedést mutat. 1997- től 

a torokrák előfordulásának valószínűsége 
is jelentősen és folyamatosan növeke-
dett, az időseknél a tüdőrák előfordulása 
emelkedett jelentősen ettől az időpont-
tól. 1997-től a prosztatarák előfordulása 
minden korosztálynál hir telen elkezdett 
növekedni. 2004-ig a prosztatarák az 
1997-es ér ték tízszeresére növekedett! 
1997 –től a depresszióban szenvedő 
fiatalok száma is jelentősen növekedett, 
valamint a fiatal lányok öngyilkossága, ill. 
öngyilkossági kísérleteinek előfordulása 
is 2001-ig 30%-al szaporodott. 

Közismer t az elektromos berende-
zések, vezetékek, magas feszültségű 
távvezetékek leukémia keltő hatása. Az 
USA-ban tör téneti elemzésben mutat-
tak rá az elektromosság leukémiát 
előidéző hatására. 

Számos tanulmányban 
kimutatta, hogy nem csak 
a mobiltelefonok, hanem a 
drótnélküli, otthoni „vona-
las” telefonok is jelentősen 
elősegítik az agyrák kialaku-

lását.  A rákbetegségek mellett számos 
más egészségügyi problémát is okoz-
hat a mesterséges elektromágneses 
sugárzás. Magyar kutatók kimutatták, 
hogy a mobiltelefon használat termé-
ketlenséghez vezethet. Terhes nőknél 
az otthoni nagyobb elektromágneses 
mező akár ötszörösére, hatszorosára 
növelheti a korai elvetélés esélyét.
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www.beachklub.hu
Római-part, Piroska u.

Indul a szezon!

Nyitva tartás: a hét minden napján 9.00-21.00 óráig
1039 Budapest, Piroska utca 3-5. Tel.: (+36-1) 801-3682

www.beachklub.hu
www.holidaybeach.hu

• Igazi beach hangulat • Széleskörû wellness- és sportlehetôségek
• Fergeteges strand partyk • Családi- és sport rendezvények

MÁJUSI PROGRAMJAINK:

MÁJUS 7. – A TEST ÉS A LÉLEK ÜNNEPE
MÁJUS 14. – HOLIDAY BEACH 6. SZÜLETÉSNAP

FELLÉP: KASZA TIBI
MÁJUS 22. – CHIVAVA MAJÁLIS
MÁJUS 29. – KARITATÍV NAP

FELLÉP: GÁSPÁR LACI ÉS TÓTH GABI


