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Szanowny Panie Prezydencie my niżej podpisani, reprezentujący różne gremia i organizacje,
prosimy o objęcie przez Pana kierownictwa Ruchu Odnowy Biologicznej.

Wszechobecne dzisiaj, wytwarzane przez nowoczesne technologie, promieniowanie
elektromagnetyczne zwane w skrócie PEM, zmienia naturalne tło elektromagnetyczne ziemi,
co ma destrukcyjny wpływ na ludzi i zwierzęta.
Ludzie ulegają chorobie podobnej w skutkach do AIDS nazywanej Zespołem Nietolerancji
Pól Elektromagnetycznych (SICEM) albo (EHS) Elektro Hyper Sensitiviti.
Raport naukowców francuskich z ARTAC z 27 kwietnia 2010 roku zawiera informacje, z
których wynika, że ludzi dotkniętych EHS jest na świecie w 2010r - 10% i przewiduje wzrost
zachorowań do 70% w 2020 roku.
Z niewyjaśnionych naukowo przyczyn giną masowo pszczoły, które stanowią ważne ogniwo
w produkcji żywności (zapylanie).
Populacji grozi wyludnienie z powodu chorób i głodu.

Celem Ruchu Odnowy Biologicznej jest w szczególności:
1. Stworzenie dla ludzi cierpiących na Syndrom Nadwrażliwości Elektromagnetycznej

godziwych warunków do życia i dożycia.
2. Zapobieganie masowej zachorowalności.
3. Dostosowanie rozwoju technologicznego do zdolności obronnych organizmu

ludzkiego.
Cele krótkoterminowe:

1. Przyjęcie Dyrektywy Unii Europejskiej i jej niezwłoczną transpozycję do prawa
krajowego w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane
czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) Dz. U. UE z dnia12.02.2012r.

2. Likwidacja, w trybie administracyjnym, anten telefonii komórkowej i internetowych z
budynków użyteczności publicznej, w szczególności: szkół, przedszkoli, szpitali,
kościołów i terenów do nich przyległych oraz zamiana technologii transmisji z
bezprzewodowej na przewodową światłowodową.

3. Informowanie dzieci i młodzieży o bezpiecznym sposobie używania telefonu
komórkowego. Wysyłanie SMS, rozmowy krótkie w trybie głośno mówiącym, nie
trzymanie telefonu przy głowie.

Cele długoterminowe:
1. Zarejestrowanie EHS jako choroby społecznej.
2. Wzorując się na rozwiązaniach w Królestwie Szwecji uznanie chorych na EHS

inwalidami i stworzenie dla Nich godziwych warunków egzystencji.
- Wykorzystując obszary Natura 2000 stworzyć enklawy wolne od sztucznych pól

       Elektromagnetycznych z sanatoriami, osiedlami, szkołami i miejscami pracy w
       rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i innej działalności niskoemisyjnej.

- Na obrzeżach miast stworzyć enklawy o obniżonej emisji pól elektromagnetycznych.
Co przewidzieć?

1. Szkolenie lekarzy specjalistów i orzeczników w Szwecji.
Co uwzględnić?

1. Rozwój turystyki zdrowotnej na obszarach wolnych od PEM.
2. Możliwość osadnictwa obywateli państw Unii Europejskiej na terenach wolnych od

PEM z możliwością przyznania obywatelstwa RP.



Jak realizować?
1. Dla tego projektu uzyskać szerokie poparcie ponad partyjne i społeczne w kraju oraz

lansować projekt w UE pokazując walory terenowo-klimatyczne.
2. Inwestycje infrastrukturalne realizować z środków unijnych z udziałem własnym.

- Środki własne na inwestycje jw. uzyskać poprzez racjonalizację wydatków na
           Służbę Zdrowia. Lekarze w kraju nie mają albo nie chcą mieć pojęcia o EHS i tą
            przypadłość leczą antybiotykami i drogimi lekami przeciwnowotworowymi.
            Trzeba mieć świadomość, że nadwrażliwości elektromagnetycznej nie można
            wyleczyć środkami farmakologicznymi.

Panie Prezydencie. Los naszych rodzin i przyszłych pokoleń Polaków nie jest nam
obojętny. Dla tego prosimy Pana jak na wstępie i deklarujemy naszą lojalność i
współpracę w ramach naszych możliwości i kompetencji.


