
Potřetí  se  setkáváme  s  ing. Heinem na 
téma dopady VF technologií. Tu histor-
ku ze školy jste si opravdu nevymyslel?
Ne. Pouze mě šokovala, tak jako vás. Pak 
jsem se ptal dalších učitelů, je-li to tak 
i u nich. Jeden mi řekl, že by ji pochválil, 
že vůbec chce něco dělat. Děti často totiž 
již po deseti minutách v hodině odpadají, 
odloží tužku a nevnímají. Jedna učitelka 
mi řekla, že na ně 
koukají jako na 
televizi, něco se 
tam hýbe a  to je 
vše. Jen o přestáv-
ce ožijí, zdemolují 
WC, ale to již víme,  že VF  pole  vyvolává 
agresivitu. Je to pochopitelné, při mobilo-
vé a WiFi věži na škole a 20ti zapnutých 
mobilech na třídu s 18ti dětmi. 

Provedli jsme následující testování. Na 
stránku jsme  umístili čtyři sloupce ná-
hodných písmen (tak, aby bylo možné 
zaměňovat polohy sloupců při opakování 
testu). Dítě svolné k pokusu (kupodivu 
skoro všechny) položilo před sebe mobil 
na stůl, a dvacetkrát po sobě s prodlevou 
30 sekund  jednou zazvonilo na jiný mobil, 
aniž svůj dávalo k hlavě. Pak byly změřeny 

hodnoty indikují-
cí stav organizmu 
pomocí EAV: štít-
ná žláza, mozek, 
pohlavní orgány, 
hypofýza, nerv. 

degenerace a prsní žláza. (Pozn.: EAV je 
metoda měření odporu na nervových dra-
hách,  hodnota mezi 50 a 60 je v normě, 
nad 70 a pod 40 je kritický stav). Dítě ne-

chalo mobil zapnutý na stole před sebou 
a začalo z textu vyškrtávat pouze dvě pís-
mena: „s“ a „z“. Poprvé jsme test opakova-
li po 1 hod, kdy se již EAV hodnoty začaly 
rovnat, ale po této zkušenosti jsme opako-
vání testu odložili vždy na druhý den. Po 
1 hod. od expozice mobilem byl chlapec 
stále v takovém stavu, že další test dopadl 
ještě hůře. Druhý den jsme pokus opakova-
li bez použití mobilu. Vzhledem k blízkosti 
antény mobilního operátora nebylo možné 
udržet hodnoty EAV v normě. Z toho dů-
vodu jsme se rozhodli chránit chlapce před 
tímto vlivem pomocí ochranných bioener-
getických prvků Baroqal a Pú, což jsme 
pak vždy dodržovali. Naměřené hodnoty 
jsou bez dalšího komentáře.
Výsledky dalších měření si dovolím ko-
mentovat.

Ovce, ovce, ovce
Mobily jsou i zákeřným nepřítelem

Motto: Sedmá třída, hodina mate-
matiky, náhle zdvižená ruka upro-
střed třídy. Překvapená učítelka se 
ptá: Kačenko, ty to víš? Ne, já si 
chci půjčit tužku! Ty máš dneska 
sešit, ty si budeš psát? Ne, já si 
budu kreslit ...

Výsledky měření EAV - Robin, 12 let hodnoty EAV

po mobilu 67 66 12 23 20 25

po 1 hodině bez mobilu 53 53 61 51 55 56

následující den, pod ochranými prvky (mimo vliv mobilu a antén) všechny hodnoty v normě

Výsledky testu - Robin, 12 let doba testu (min.) počet chyb

po mobilu 21:40 21

po 1 hodině bez mobilu 25:30 29

následující den, pod ochranými prvky (mimo vliv mobilu a antén) 11:38 9

*) zvýrazněné hodnoty by měly u lékaře vyvolat zděšení

Koukají na mě 
jako na televizi
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Všechny byly provedeny stejně, první 
den se zatížením mobilem, druhý den pod 
ochrannými prvky Baroqal a Pú se zkont-
rolovaným stavem pomocí EAV. Ochranné 
prvky jsme byli nuceni použít z důvodu 
toho, že prakticky nelze najít prostor ne-
zatížený VF elektromagnetickým polem. 
Za zdí všech bytů a na chodbách se mo-
hou pohybovat lidé s mobilem a ovlivnit 
měření. Po testování během prvního dne 
(s mobilem) děti doslova padaly na po-
hovku, druhý den po testu bez mobilu šly 
běhat ven.
Mohl bych pokračovat se záplavou papírů 
od lidí ochotných 
zjistit, proč jejich 
dítě je neúspěš-
né. Možná i vaše 
dítě dělí od dob-
ře zvládnutých přijímacích zkoušek nebo 
lepšího vysvědčení pouze mobil v kapse. 
A nebudeme si nic namlouvat, děti ve tří-
dě  mají pouze vypnuté zvonění a zepředu 
je ozařuje mobil v kabelce učitelky již od 
první třídy. Nad hlavou  anténa operátora 
a WiFi. Ty děti nemají šanci se vzpamato-
vat! Měřili jsme EAV u školáčků  vycháze-
jících ze školy. Hrůza!
Jeden učitel mi říkal: „ ...a třífázový proud 
jim také nevysvětlím, počkej, až tihle při-
jdou do praxe ...“
Takže zakázat mobily ve školách?
Ano. Jako zařízení znemožňující učební 
proces. Zapnutý mobil ve škole řešit jako 
vážný kázeňský přestupek. I u učitele, 
který vezme  mobil mezi děti. Světová 
zdravotnická organizace WHO umístila 
mobilní telefony na seznam položek, které 
by mohly způsobovat rakovinu na základě 
studií týmu IARC složeného ze 31 vědců 
ze 14 zemí. Rada Evropy doporučuje za-
kázat používání mobilních telefonů a WiFi 
sítí ve školách. Ve Walesu jsou již na ně-
kterých školách WiFi sítě na školách zaká-
zány. Já osobně při pohledu na tabulku na 
předešlé straně bych si rozmyslel, do které 
školy mám dítě poslat a měl by se vyžado-
vat od rodičů souhlas s tím, že jejich dítě 
bude vyučováno v učebně počítačů s 15 
WiFi vysílači. Moje známá učitelka sotva 
přežívá 8 hod v takovéto učebně. Řidiči, 
jimž jejich podnik dal do auta kontrolní 
GPS jsou ohrožováni nadměrnou expozicí 
a ohroženi jsou nejen oni, ale i ti, do kte-
rých unavený řidič narazí.  Vrchol všeho 
jsou antény na školách. Paradoxem je klid 
naší Národní referenční laboratoře (NRL).
,,Nebyl prokázán ani jeden případ poško-
zení zdraví“ ....  tvrdí  docent Pekárek 
z NRL.

Z čeho tedy vychází WHO se svým varo-
váním? Komu vlastně NRL a zdravotnictví 
slouží?
Co tedy naše zdravotnictví?
Tuhle otázku považuji za pokus o vtip. 
Stížnosti občanů končí opět u doc. Pekár-
ka a MUDr. Víta jako hlavního hygienika. 
Pan ing. Hradil psal podněty na neprofesi-
onální, neodpovědný a nevědecký postup 
NRL a MZ ČR. Všechny odpovědi jsou 
o tom, že limity splňují požadavky WHO, 
ale ta je teď sama zpochybnila. Již minu-
le jsem se zmínil, že limity jsou stanove-
ny tak, aby mobil fungoval a ne aby nás 

limity chránily. 
Legrační je od-
pověd minister-
stva,  konkrétně 
ing. Stodůlkové:

,,K Vašemu dotazu, jak můžete podat stíž-
nost, aby ji nevyřizovala složka, na níž si 
stěžujete, sděluji, že pokud jde stížnost 
mimo režim správního řádu, pak je stížnost 
řešena věcně příslušným útvarem MZ.‘‘  
I když stížnost byla adresována přímo mi-
nistryni zdravotnictví.
Čili  v překladu:  Stížnost na Karla jakko-
liv podanou vyřizuje vždy a pouze  Karel. 
Domnívám se, že lékaři na ministerstvu by 
měli pravidelně obnovovat Hippokratův 
slib a uvědomit si, kolik tragédií  a zásahů 
do osudů (viz. moje měření) může jejich 
postoj způsobit. Teď v prvé řadě by se 
měla akceptovat doporučení rady Evropy, 
zejména zákaz mobilů a WiFi na školách, 
ve školách a na obytných budovách bez 
souhlasu obyvatelů.  Dělají z lidí bezpráv-
né ovce. Dovedete si představit tu hrůzu, 
že je mi v bytě špatně, horší se mi zdra-
votní stav a jako občan druhého řádu ne-
mohu nic dělat, protože vymyšlené normy 
to dovolí?
Vidíte to hodně černě?
Hodně o tom vím, to ani černou barvu 
nemá. Jen by si lékaři na ministerstvu měli 
uvědomit, kolik peněz jim zbyde na penzi, 
pokud se celý národ bude léčit. On se totiž 
dopad věcí objeví až po expoziční době, 
jako u kouření. A Rada Evropy již dopo-
ručuje nálepky, že výrobek vysílá elektro-
magnetické vlny.
Co vaše prvky Zero Baroqal a  Pú?
Jedná se o rezonátory v oblasti biopole 
zabraňující negativnímu dopadu VF pole. 
Měření a třeba uvedené testy výkonnosti 
dětí ukazují, že špičkově. Nejsou přímo 
prodejné, ale jsou nedílnou součástí celé-
ho spektra ochranných a léčebných prvků, 
které využívají poradci systému „Obnova 

zdraví“. Léčba bez ochrany před VF poli 
je prakticky neúčinná a pouhá ochrana 
bez léčby již napáchaných škod taktéž 
ne. Stačí zpravidla doplnit stopové prvky 
(nejvážnější je ztráta hořčíku ve VF poli), 
pomocí biorezonátoru obnovit energetic-
ko-informační system  a pak pod ochranou 
prvků vykročit do světa. Není to byznys, je 
to pomoc těm, co pomoc hledají. 
Lékařské zprávy uvedené v mém prvním 
článku ukazují, že dopad eliminace VF 
polí a obnovení energeticko-informačního 
systému může udělat zázrak, který medicí-
na vůbec není schopna pochopit.  Svět tak 
rychle nezměníme, i když je to nutné. Když 
je zima, vezmu si kabát. Tak chodím trvale 
s ochrannými prvky. Technici se zbláznili 
nebo chtivost peněz u osob, zúčastňují-
cích se projektů, vymazala zdravý rozum. 
V některých nemocnicích a dokonce ce-
lých městech chtějí  docílit úplné dostup-
nosti Wi-Fi signálu. Pacienta v čekárně 
zničí dříve, než vkročí do ordinace. A kam 
se schováme ve městech? Medicína totál-
ně selhala. A z pohledu katastrof, nevidět 
nebo nechtít vidět v pozici, která může 
mít rozsáhlý zdravotní dopad, by mělo být 
trestné. Takže začít alespoň s doporučení-
mi Rady Evropy. 
Na rozdíl od naší  NRL a hygienika asi ví, 
proč je vydali.
Měření a další informace na www.milan-
hein.cz, www.obnova-zdravi.cz.
pozn. red.:  Ing. Milan Hein je autorem dvou desítek vynálezů 
z oblasti elektroniky, vývojový pracovník. Analogové počíta-
če Aritma Praha, Ultrazkuky Kretz  technik Rakousko, Living  
technic USA Vermont, oceněn  jako nejlepší  vynálezce  zdravot-
nictví ČSR v  roce 1985  s přiznaným osobním platem ministra 
zdravotnictví.

Výsledky dalších testů
(doba testu v min/počet chyb) Johanka, 9 let Matěj, 12 let Jirka, 11 let Tomáš, 14 let

po mobilu 19:15/36 16:30/39 25:39/25 33:13/33

následující den, pod ochranými 
prvky (mimo vliv mobilu a antén) 15:02/10 12:02/4 14:43/26 32:15/3

text použitý při testování:

Mobily znemožňují
učební proces

41


