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Ako sa chrániť pred škodlivými účinkami elektrického poľa
(zo zástrčiek a spotrebičov)

badatel.net/ochrana-pred-elektromagnetickym-smogom-c-1-elektricke-polia/

„Ak by mali kedysi kozmonauti na Mesiaci so sebou mobil, bol by to pre pozorovateľa
na Zemi druhý najsilnejší signál mikrovlnného žiarenia.“

Prvým by bolo Slnko… To len aby ste si vedeli predstaviť, čo za príšeru nosíte takmer
každý z vás vo vrecku, či v kabelke.

Ale pekne po poriadku, nepredbiehajme. V prvej časti nášho cyklu článkov o ochrane
pred elektromagnetickým smogom sa budeme zaoberať elektrickým poľom.

Neskôr v nasledujúcich častiach bližšie popíšeme, ako sa chrániť pred ďalšími dvoma
typmi elektromagnetického žiarenia, ktorými sú magnetické pole a elektromagnetické
vlny.

Kvízová otázka: Viete, do ktorej kategórie patrí mobil? Čítajte nás ďalej a všetko sa
dozviete!

Čo sa dozviete v tomto článku
Pred nejakým časom sme na stránke uverejnili článok o možných nebezpečenstvách
elektromagnetického smogu na ľudské zdravie.

Uvedený článok bol ale pomerne všeobecný. Dnes by sme chceli na neho nadviazať a ísť
o krok ďalej.
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V našom dnešnom článku sa budeme konkrétnejšie venovať nasledovným oblastiam:

1. Vysvetlíme, čo to vlastne elektrické pole je a aké riziká z neho plynú
2. Popíšme miesta, na ktorých sa zvyčajne vyskytuje
3. Uvedieme spôsoby, ako elektrické pole premerať
4. Odporúčime zopár opatrení nevyhnutných pre ochranu vás a vašej rodiny
5. Zverejníme recenziu na merací prístroj Trifield Meter, s ktorým je možné

spomínané elektromagnetické polia zmerať.

Uvedený prístroj sami používame už takmer 5 rokov a máme s ním len dobré skúsenosti.

Náš tip: Jar a jeseň sú najvhodnejším obdobím na detoxikáciu. Vyskúšajte čisto prírodný
detoxikačný prostriedok, ktorý je overený tisíckami zákazníkov. Viac informácií tu

V texte môžeme miestami používať odborné názvy, ale následne ich vysvetlíme bežnou
ľudskou rečou, vrátane príkladov. Tento článok je preto vhodný tak pre odborníkov, ako
aj úplných lajkov.

Definícia elektrického poľa
Elektrického pole sa vyskytuje medzi dvoma bodmi s odlišným elektrickým potenciálom.
Elektrický potenciál je tvorený pomerom elektrónov a protónov, teda vzájomnou
bilanciou záporného a kladného náboja.

Najtypickejším príkladom z prírody je búrkový mrak a zemský povrch.

Ak sa medzi nimi nahromadí dostatočný rozdiel v elektrickom potenciáli, výsledkom je
blesk. Bleskom sa rozdiel v elektrickom potenciáli vyrovná.

Búrka nás však z hľadiska rizika pre zdravie trápiť nemusí. Odhliadnuc od rizika
zasiahnutia bleskom, ktoré je štatisticky zanedbateľne malé a okrem toho búrka a blesky
zvyčajne sú od nás pomerne vzdialené a trvajú len obmedzenú dobu.

V bežnom živote sa s elektrickým poľom najbežnejšie človek stretáva pri obyčajných
elektrických zástrčkách.

V zástrčke totiž sú od seba oddelené pár centimetrov konce dvoch káblov s rozdielnym
elektrickým potenciálom.

Áno, tušíte správne, ten rozdiel je 220V. V skutočnosti v krátkych intervaloch ešte o niečo
vyšší, ale do detailov teraz nezachádzajme.

V prípade, ak je v zástrčke zasunutý elektrický spotrebič, ktorý pracuje, elektrické pole
síce vznikne, no malé a nepravidelné. Pre naše potreby o typickom elektrickom poli
hovoríme vyslovene, ak ide o prázdne zástrčky, prípadne elektrické spotrebiče, ktoré sú
vypnuté.
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U vypnutých spotrebičoch sa elektrické pole šíri nie zo zástrčky, ale priamo zo spotrebiča.

Prečo? Spomínate si na oddelené káble v zástrčke? Rovnaké je to pri spotrebiči, ktorý
nepracuje. Vtedy sú oddelené káble vo vnútornom spínači daného prístroja.

Riziká elektrického poľa
Elektrické pole v krátkom trvaní nemá negatívne účinky. Ak ale na človeka pôsobí
dlhodobo niekoľko hodín, môže vyvolávať bolesti hlavy, nevoľnosti, závrate, či
podráždenosť.

Ak je človek takémuto poľu vystavený opakovane, každý deň, dlhodobo to môže viesť aj k
prepuknutiu vážnejších chorôb.

Medzi ne patria psychické, nervové problémy, ba niekedy sa dokonca môže rozvinúť až
rakovina.

Ponaučenie, ktoré z toho pre nás vyplýva
Človek by sa mal vyhýbať dlhodobému pobytu v blízkosti elektrického poľa. Typickým
príkladom sú zásuvky na stene v blízkosti postele a zvlášť v blízkosti hlavy, či iných
dôležitých orgánov.

Ak je zástrčka v pri nohách, nie je to síce ideálne, no nie zas až také hrozné.

Ďalším príkladom sú:

vypínače svetiel na stene – nikdy by ste nemali mať hlavu v blízkosti takéhoto
vypínača
nočné lampy nad posteľou alebo na nočnom stolíku
elektrospotrebiče (elektrický budík vedľa postele)
a podobne

Teraz si určite poviete hovoríte: „Čože, vypínač?“

Áno, vypínač. Pamätáte oddelené káble? To je presne definícia vypínačov, však?

Preto v každom prípade by ste mali mať posteľ polohovanú tak, aby bola hlava od
zástrčky a akýchkoľvek vypínačov či spotrebičov vzdialená minimálne 1 meter. Ideálne
1,5 metra.

Elektromagnetické polia majú jednu takú vlastnosť, že ich intenzita sa s vzdialenosťou
zmenšuje kvadraticky.

Inými slovami ak sa posuniete z 1 metra na 2 metre, sila elektrického poľa zoslabne nie
na jednu polovicu, ale na jednu štvrtinu. Ak sa priblížite z 2 metrov na 1 meter od zdroja,
vzrastie na 4-násobok.
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V našom prípade rozdiel medzi 1 a 1,5 metrom je 1 / (1,5)  = 44%. Čiže posunutím sa len
o pol metra sme silu poľa znížili na menej ako polovicu.

Použitie prístroja Trifield Meter
Na meranie sily elektrického poľa je možné použiť merací
prístroj Trifield Meter. Naše odporúčanie 1 až 1,5 metra je
hrubý odhad. Niekedy môže dochádzať ku
kumulatívnemu pôsobeniu viacerých elektrických polí.

Tiež je možné, že v stene sa nachádzajú zamurované
pretrhnuté alebo nepoužívané káble pod napätím,
o ktorých ani nemusíte vedieť. Použitie prístroja dokáže
takéto prípady odhaliť.

Najlepšie je prístrojom premerať celú spálňu, zistiť
v ktorej časti sú elektrické polia najväčšie a uistiť sa, že
vaša posteľ je v bezpečnom páse. Ak zistíte, že nie je,
odporúčame ju presunúť.

Trifield meter má už stupnicu rozdelenú na bezpečnú
intenzitu a potom na intenzitu elektrického poľa, ktorá už
môže spôsobovať problémy.

Ak sa vaša posteľ nachádza v zelenom (respektíve bodkovanom) pásme stupnice, mali by
ste byť v pohode. Ak v červenom, treba vykonať nápravné kroky.

Kde sa dá merací prístroj kúpiť

Prístroj Trifield Meter je možné zakúpiť priamo u jeho výrobcu za zhuba 145 amerických
dolárov. Tu je link, kde si tento meter môžete kúpiť: www.trifield.com/content/trifield-
meter/

Poznámka

Samozrejme, prístroj sa dá kúpiť aj od iných dodávateľov, ľahko ich nájdete pomocou
vyhľadávačov. „Vygoogliť“ si ho môžete podľa jeho názvu.

Cena bude pravdepodobne niekde medzi $120 až $170. Ak by ste sa rozhodli pre iný
zdroj, potom si vopred overte, či posielajú aj na Slovensko (do Česka) a aké vysoké majú
poštovné.

Návod na použitie Trifield Meter

Tento merací prístroj sa používa pomerne jednoducho. Má len jeden ovládací gombík,
takže pokaziť sa veľa na ňom nedá.
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Odporúčame: Prírodná liečba vysokého krvného tlaku

Popis jednotlivých pozícií:

1. Vypnutie – v tejto pozícii sa merací prístroj skladuje

2. Test prístroja – v tejto pozícii by sa mala ručička na stupnici posunúť až na úplný
koniec. Je to indikátor toho, že prístroj funguje a zároveň, že nie je vybitá batéria

3. Silné magnetické polia – meranie silných magnetických polí (ak stupnica pre slabé
polia nestačí)

4. Slabé magnetické pole – meranie slabých magnetických polí

5. Elektrické polia – v tejto pozícii sa meria intenzita elektrických polí

6. Elektromagnetické polia – tuto sa meria intenzita elektromagnetických vĺn v pásme
mikrovĺn

Triefield meter je prispôsobený na ľahké a jednoduché merania. Pokiaľ ručička sa na
stupnici nachádza v pásme bodiek, elektromagnetické pole je akceptovateľnej intenzity.

Ak je v červenom pásme, pole je príliš silné. Dlhodobé vystavenie takejto intenzite môže
predstavovať zdravotné riziko.

Záver
Ak máte akékoľvek otázky k téme alebo meraciemu prístroju, budeme radi, ak ich
uvediete do komentárov.

V našom ďalšom článku tejto série sa neskôr budeme podrobnejšie venovať druhému
typu elektromagnetického žiarenia – magnetickému poľu.

Spracoval: Badatel.net

Podobné články
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