
 
 

  
 

Jego Świątobliwość, Papież Jan Paweł II, list otwarty

Najukochańszy Ojcze Święty!

Prosimy o pomoc.

Nasz kościół i kilkaset innych kościołów polskich zostały przebudowane w 
stacje bazowe telefonii komórkowej, rysunek jest na 

http://iddd.de/umtsno/koscioly/kosciolwpolanicy.gif
proszę patrzeć też pod http://iddd.de/umtsno/koscioly.htm

Nie chcemy się modlić w stacjach bazowych, które emitują na cztery strony 
świata rakotwórcze pola elektromagnetyczne. Pomimo prośb i protestów, 
księża i proboszczowie ignorują lęki swoich wiernych.

Skąd lęki?, skąd gniew?

To ludzie i ich losy. Trzynaście (13) zgonów wokół kościoła w Brodnicy. 
Ciężkie choroby w otoczeniu kościoła w Polanicy Zdroju od czasu jego 
przebudowy na stację bazową.

Według gazety Super Expres z 20-go lutego 2002 http://iddd.de/umtsno/
bocian.htm#kara  istnieje z Watykanu zakaz zarabiania na antenach telefonii 
komórkowej.

Czy to prawda?

Od uczciwych elit naukowych dowiedzieliśmy się o licznych dowodach 
szkodliwości całodobowego naświetlania kwantami promieniowania 
elektromagnetycznego.
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Proszę przyjrzeć się streszczeniu 1500 prac badawczych radzieckich 
naukowców pod redakcją profesora Hechta (na zlecenie niemieckiego 
Telekomu) http://iddd.de/umtsno/profhecht.htm lub jako .pdf, 464 KB http://iddd.de/
umtsno/profhecht.pdf  , które opisuje liczne śmiertelne choroby w wyniku 
naświetlania ludzi promieniowaniem elektromagnetycznym przez 2, -5, -10, -
15 lat. Proszę zwrócić uwagę na projekt badawczy Reflex, http://iddd.de/
umtsno/reflexstudie.pdf (Risk Evaluation of Potential Environmental Hazards From 
Low Energy Electromagnetic Field Exposure) 12-stu ośrodków naukowych z 
siedmiu krajów europejskich, finansowany przez Unię Europejską, który w 
sposób jednoznaczny w tak zwanej "Doppel-Blind-Studie"-(randomizowana, 
podwójnie ślepa próba) udowadnia http://iddd.de/umtsno/adlkoferreflex2.pdf 
nieodwracalne pękanie łańcuchów genetycznych DNA w wyniku 
naświetlania kwantami promieniowania elektromagnetycznego o mocy 
miliony razy mniejszej niż dopuszczalne rzekomo "bezpieczne" wartości 
progowe natężeń promieniowania elektromagnetycznego w zakresach 
wielkich i niskich częstotliwości. Dalsze dowody znajdują się na stronach

http://iddd.de/umtsno/60krebs.htm
http://iddd.de/umtsno/100aerzte.htm

bardzo dobry, krótki przegląd aktualnych prac badawczych jako (.PDF, 614 
KB) jest pod 

http://iddd.de/umtsno/umweltat.pdf 

Ojcze Święty spraw, żeby z kościołów promieniowała tylko miłość.

Z życzeniami zdrowia i wyrazami najgłębszego szacunku pozostaję z 
poważaniem

Krzysztof Puzyna

http://iddd.de/umtsno/profhecht.htm
http://iddd.de/umtsno/profhecht.pdf
http://iddd.de/umtsno/profhecht.pdf
http://iddd.de/umtsno/reflexstudie.pdf
http://iddd.de/umtsno/reflexstudie.pdf
http://iddd.de/umtsno/adlkoferreflex2.pdf
http://iddd.de/umtsno/60krebs.htm
http://iddd.de/umtsno/100aerzte.htm
http://iddd.de/umtsno/umweltat.pdf

