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Petycja otwarta

W związku z brakiem odpowiedzi na nasze pismo z dnia 21.10.2008r. zwracamy się 
otwarcie do Ojca Dyrektora o rezygnację  z budowy nowej sieci telefonii komórkowej w Polsce ze 
względu na chorobotwórcze działanie energii elektromagnetycznej  (mikrofale) emitowanej przez 
system telefonii komórkowej, na co wskazuje coraz więcej doniesień naukowych i rezolucji, w tym 
np. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2008 r. Wymienia ona 1 500 prac 
badawczych i nowy zespół chorobowy –  nadwrażliwość na pola elektromagnetyczne 
(elektronadwrażliwość). Mimo  utajnienia  informacji  o  szkodliwości  elektroskażeń 
społeczeństwo  polskie  jest  coraz  bardziej  świadome  tego  zagrożenia  i  będzie  coraz  więcej 
protestów  przeciw  budowie  nowych  stacji,  co  uderzy  w  reputację  Radia  Maryja.  Narastające 
zjawiska  chorobowe,  w  tym  zaburzenia  zdrowia  psychicznego,  wskazują  na  korelację  z 
masowym rozwojem telefonii komórkowej. 

Istniejące  prawo  nie  zapewnia  ochrony  zdrowia  ludności  przed  promieniowaniem 
elektromagnetycznym. Według kryteriów prawnych (ostatnio zliberalizowanych)  wszystkie stacje 
bazowe należą  do przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko i  zdrowie 
ludzi, mimo to nie mają one żadnych atestów zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne ludności. 
Sporządzane  tzw.  raporty  o  oddziaływaniu  są  jedynie  prognozą  dotrzymania  granicznych 
wartości dopuszczalnych  (0,1 W/m²), co nie jest ani prawnym, ani naukowym kryterium braku 
negatywnych oddziaływań na zdrowie ludzi. 

Jest  nagminne  łamanie  prawa  przez  administrację,  co  wykazują  wyroki  sądów 
administracyjnych.  Ignoruje się skargi ludności i organizacji  społecznych.  Protesty są nazywane 
histerią.  Są  nam  znane  tragiczne  przeżycia  osób  elektronadwrażliwych, które  odczuwają 
dokuczliwie  promieniowania  elektomagnetyczne  np.w pobliżu stacji  bazowych.  Osoby bogatsze 
mogły się wyprowadzić ze swych mieszkań, a ci biedniejsi są skazani na cierpienia i na postępy 
chorób,  w  tym  nowotworowych.  Ludzi,  którzy  zgłaszają  takie  dolegliwości,  posądza  się  o 
urojenia i kieruje do klinik psychiatrycznych, bez analiz ich sytuacji i przyczyn schorzeń. Ludzie 
ci poszukują miejsc do życia  o najniższym elektroskażeniu znośnym dla ich organizmu.  Są oni 
właściwie  wyzuci  z  prawa.  Problem  elektronadwrażliwości wychodzi  na  światło  dzienne  i 
narasta. Szacunki mówią o 6 do 10% populacji Zachodniej Europy, a prognoza na rok 2017r. 
wskazuje 50% elektronadwrażliwych.

Dlaczego  nie  bada  się  właściwych  przyczyn  narastającego  kryzysu  zdrowotnego  w 
Polsce, w tym schorzeń u dzieci i młodzieży? Czy winne są tylko finanse? Mamy ponad 40 tysięcy 
stacji  bazowych  i  ponad  40  milionów  “komórek”  emitujących  mikrofale  o  największym 
natężeniu  przy głowie,  nawet u małych dzieci. Teraz  w dobie pokoju i  rosnącego dobrobytu 
społeczeństwa mamy w Polsce 6 tysięcy samobójstw rocznie, a dwa miliony osób trafia na leczenie 
psychiatryczne?! Jest pandemia załamań nerwowych i depresji (“Dziennik” z dnia 24/25.03.2007r.). 
W  Niemczech  co  piąty  mieszkaniec  ma  zaburzenie  psychiczne,  a  200  tysięcy  osób  jest 



przytroczonych do swych łóżek z powodu braku świadomości.
Ksiadz prof. KUL Włodzimierz Sedlak (1911 – 1993) stwierdza: 

“Elektomagnetyzn  uderza  w  rozród,  zaburza  sferę  psychonerwową,  zmienia  behawior  
mózgu,  powoduje  nieskooordynowanie  psychofizyczne,  zmienność  nastrojów,  
drażliwość,  stany  nerwicowe,  łatwość  męczenia  się,  zaburza  układ  nerwowy  
wegetatywny ze skutkami dla układu krążenia i  tkanki  łącznej  oraz  wywołuje  procesy  
przedwczesnego  starzenia  się.  Mikrofale  obniżają  ustawicznie  barierę  
odpornościową.”

Społeczeństwo jest dezinformowane i nie zna pełnej prawdy. Wlascicielem technologii 
jest ponadnarodowa korporacja. Zawłaszcza ona “eter” w przestrzeni życia ludzi na całym globie, z 
czego czerpie niebywałe zyski. Promieniowanie elektromagnetyczne od systemu komórkowego 
jest  nośnikiem  informacji  (dźwięku,  obrazu),  wypełnia  ono  całą  przestrzeń  życia  ludzi, 
również  ich  prywatne  posesje,  sypialnie,  przenika  również  organizm  człowieka i  wywiera 
zmiany w jego funkcjonowaniu, co prowadzi do schorzeń. 

Limity  tego  promieniowania  są  ustalane  według  wymagań  techniczno-
ekonomicznych,  a  nie  zdrowotnych.  Są  one  setki  miliardów  razy  wyższe  od  poziomu  tła 
naturalnego, w którym przebiegało życie na Ziemi. Środowisko elektromagnetyczne człowieka 
w coraz większym stopniu jest  modyfikowane, są zaburzone geofizyczne warunki życia na 
Ziemi.  Jest  to  naruszenie  dzieła  Stwórcy.  Efektem  tego  jest  karłowacenie  fizyczne 
(zdrowotne),  moralne i  duchowe naszego  Narodu. W istocie  jest  to  zbrodnia  dokonywana 
przez niewidzialne narzędzia. Ziemia staje się krzesłem elektrycznym. Cywilizacja śmierci ma 
również wymiar elektromagnetyczny i to chyba największy. 

“Kultura śmierci agresywnie atakuje kulturę życia.”
Ojciec Świety Jan Paweł II “Evangelium Vitae”

W naszym przypadku agresja polega na kłamstwie oraz brutalnym działaniu inwestorów 
i administracji wobec nieświadomego społeczeństwa.

Wobec  burzliwgo  wzrostu  schorzeń  o  rzekomo  nieznanej  etiologii,  w  tym 
elektronadwrażliwości i ewidentnego kamuflowania chorobotwórczego działania promieniowania 
elektromagnetycznego, dalsze nasycanie tym promieniowaniem siedzib ludzkich byłoby świadomie 
dokonywaną zbrodnią. 

Podstawowe potrzeby są już zaspokojone z nadmiarem. Operatorzy oferują gry i filmy 
erotyczne, które są emitowane również z kościołów, gdzie zamontowano stacje bazowe (UMTS). O 
tym władze Kościoła i społeczeństwo nie mają wiedzy. Prawda o elektroskażeniach powinna być 
pilnie ujawniona i oddana do wiadomości społeczeństwa. Jest konieczne  moratorium na dalszy 
rozwój  telefonii  komórkowej do  czasu  przedstawienia  przez  inwestorów  nieszkodliwości  tej 
technologii.
Życzymy  Ojcu  Dyrektorowi  rozeznania  współczesnych  zagrożeń,  jakim  jest  niszczenie  dzieła 
Bożego -  środowiska naturalnego (elektomagnetycznego) człowieka. 

Nie zabijaj mikrofalami!
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