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Wi-Fi: Neviditeľná hrozba, čo vám pomaly ničí zdravie.
Chráňte sa takto

badatel.net/wi-fi-neviditelna-hrozba-co-vam-pomaly-nici-zdravie-chrante-sa-takto/

V živote počas 21. storočia sa len ťažko vyhneme radiácii z mobilov a množstva wi-fi
vysielačov.

V skutočnosti sme týmto žiarením obklopení všade kam ideme – v práci, reštauráciách
a dokonca aj v našich vlastných domovoch.

Wi-Fi: Pomalý zabijak, ktorý nás pomaly ničí
Najdôležitejšou otázkou, ktorú si musíme položiť je, či wi-fi žiarenie predstavuje
zdravotné riziko.

Ako už určite viete, bezdrôtové prístroje ako telefóny, notebooky či tablety používajú wi-fi
vysielače na to, aby sa spojili so sieťou. Sú to práve tieto elektromagnetické vlny,
označované aj ako WLAN, ktoré predstavujú pre ľudské zdravie riziko.

Najhoršie na tom je, že veľa ľudí zvykne tieto fakty ignorovať, pretože majú len malú
alebo žiadnu vedomosť o vedľajších účinkoch spomínaného žiarenia.

Podľa nedávnej štúdie vykonanej Britskou zdravotnou agentúrou môže žiarenie z wi-fi
vysielačov vážne ovplyvniť rast tak rastlín, ako aj ľudí.

Zdravotné riziká wi-fi radiácie
Zistilo sa, že wi-fi radiácia spôsobuje tieto zdravotné problémy:
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časté a silné bolesti hlavy
chronická únava
problémy so spánkom
bolenie a zvonenie v ušiach
nedostatok koncentrácie

Teraz, keď už viete, čo vám môže žiarenie z wi-fi zariadení spôsobiť z dlhodobého
hľadiska, je potrebné, aby ste pristúpili k ochranným opatreniam.

Chrániť však musíte nielen seba, ale hlavne svoje deti, na ktoré toto žiarenie negatívne
vplýva najviac.

Náš tip: Trpíte cukrovkou? Tento prírodný prostriedok je skvelým pomocníkom, ktorý
pomáha stabilizovať hladinu cukru v krvi. Je overený tisíckami spokojných zákazníkov.
Viac informácií tu

Vyhnúť sa mu úplne nedá, ani keby sme sa neviem ako veľmi snažili. Je to nemožné,
pretože naše životy na bezdrôtových prístrojoch už závisia až príliš veľa.

Avšak existuje niekoľko užitočných tipov a trikov, ktoré vám a vašej rodine výrazne
pomôžu chrániť sa pred škodlivým wi-fi žiarením.

Čítajte preto ďalej a dozviete sa, ako správne a bezpečne používať vaše bezdrôtové
zariadenia, ale aj vysielače ako sú wi-fi routery alebo modemy.

Ako chrániť seba aj deti pred elektromagnetickým žiarením
Pre účinnú ochranu pred wi-fi radiáciou dodržujte nasledovné zásady:

odpojte domáce wi-fi vtedy, keď ich nepoužívate
vypnite všetky wi-fi zariadenia v noci pred spaním
ak už napríklad telefón nevypnete, aspoň ho umiestnite čím ďalej od seba a nikdy
ho nenechávajte pri hlave na nočnom stolíku či nebodaj pod vankúšom
neumiestňujte wi-fi modem alebo router v kuchyni, spálni, ani na miestach
v blízkosti ktorých sa často nachádzate
vymeňte vaše domáce bezdrôtové telefóny za klasické na šnúru
keď pracujete dlhé hodiny s notebookom, zapojte si sieť na kábel, nie cez wi-fi

Záver
Nezabúdajte, že wi-fi radiácia nebolí, ani sa z krátkodobého hľadiska nijako neprejavuje.

Jej efekt sa dostavuje síce pomaly, no o to závažnejšie a trvalejšie môžu byť dôsledky. Tie
si často dokonca ani nemusíte vedieť spojiť, že ich príčinou je uvedené žiarenie.
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