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 آیا تا تَ حال تؼذ اس اطتفادٍ اس ّای فای اتفاق :کمک به توسعه بی خوابی
ًیفتادٍ تا تالع تیؼتزی تزای تَ خْاب رفتي کٌیذ؟ هطالؼات حاکی اس آى اطت 

کَ کظاًی کَ در هؼزض تاتغ الکتزّهغٌاطیظی تلفي ُای ُوزاٍ لزار هی 

گیزًذ، تَ طْر لاتل تْجِی طخت تز اس طایزیي تَ خْاب هی رًّذ ّ الگْی 
تظیاری اس طیگٌال ُای ّای فای هی تْاًذ . خْاتؼاى دچار تی ًظوی هی ػْد

هحزّهیت اس خْاب الثتَ تٌِا هؼکل ًیظت، . هؼکالت هشهي خْاب ایجاد کٌذ
هحمماى . تلکَ تَ دًثال آى فؼار خْى تاال ّ تْطؼَ افظزدگی ًیش رخ هی دُذ

تْصیَ هی کٌٌذ کَ لثل اس ػزّع سهاى خْاب دطتگاٍ ُای ّای فای خاهْع 

 . ػًْذ

 

  
 لزار گزفتي در هؼزض طیگٌال ُای ّای فای ّ :مضر برای رشذ دوران کودکی

تلفي ُوزاٍ هی تْاًذ تْطؼَ طلْلی ًزهال را تَ ّیژٍ در جٌیي در حال رػذ دچار 

ایي گزٍّ جوؼیت تیؼتزیي حظاطیت را تَ اثزات هضز ّای فای . اختالل کٌذ

اهْاج ّای فای در دطتَ تٌذی هیذاى ُای الکتزّهغٌاطیظی هاکزّّیْ لزار . دارًذ
دارد ّ هوکي اطت کْدکاى تیغ اس تشرگظاالى در هیشاى تیؼتزی اس ایي تؼؼؼات 

آًچَ ًگزاى کٌٌذٍ اطت، ایٌکَ خاًن ُای تاردار تایذ اس لزار گزفتي در . را جذب کٌٌذ
هؼزض تؼؼؼات هاکزّّیْ دّری کٌٌذ، چْى جٌیي تیؼتز در هؼزض خطز لزار 

 .دارد
  

  

  

هحمماى آسهایؼی را تزای هؼخص کزدى تاثیز رّتزُای : موثر بر رشذ سلولی

در ایي آسهْى گزُّی اس گیاُاى در اتاق . ّای فای تز رػذ گیاُاى اًجام دادًذ

تذّى ّای فای ّ گزُّی دیگز در اتاق تا ّای فای لزار دادٍ ػذًذ ّ ًتیجَ آى تْد 

کَ تؼذ اس دّ ُفتَ ُیچ گًَْ رػذی در گیاُاًی کَ در اتاق تا ّای فای تْدًذ، 

 .دیذٍ ًؼذ
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تز رّی هغش اس 4G تحمیمات اًجام ػذٍ رّی اثزات تاتغ:کاهش فعالیت مغز

طزیك ام آر آی ثاتت کزدٍ فؼالیت هٌاطك هختلف هغش در افزادی کَ در هؼزض ایي 

 . تاتغ ُظتٌذ، کاُغ هی یاتذ

 

تحمیمات ثاتت کزدٍ اطت کَ لزار گزفتي در هؼزض : کاهش باروری مردان

. هیؼْدDNAفزکاًض ُای ّای فای هٌجز تَ کاُغ حزکت اطپزم ّ ػکظتَ ػذى

              الثتَ ایي اهْاج هی تْاًٌذ تخوذاى ُا را ًیش هْرد حولَ لزار دٌُذ ّ هٌجز تَ ًاتارّری 

  . در ُز دّ جٌض سى ّ هزد ػًْذ

 

ّ یا تلفي ُای 3Gلزار گزفتي در هؼزض ػثکَ ُای تی طین ّ: افزایش استرس قلب

ُوزاٍ هٌجز تَ افشایغ ضزتاى للة درطت هاًٌذ سهاًی هی ػْد کَ فزد تحت اطتزص 

 . ػذیذ لزار دارد

 

اگزچَ خطز اتتال تَ طزطاى در اثز دریافت فزکاًض ُای ّای فای : ابتال به سرطان

هطالؼات حیْاًی ثاتت کزدٍ اطت کَ . هْرد تحث اطت اها ًوی تْاى آى را ًادیذٍ گزفت

 . لزار گزفتي در هؼزض تاتغ الکتزّهغٌاطیظی خطز تْطؼَ تْهْر را افشایغ هی دُذ

  

 اگز تَ طْر هشهي اس خؼکی تیٌی، گلْ یا چؼن ُا رًج هی تزیذ ّ دلیل :خشکی مخاط

هؼخصی تزای آى پیذا ًوی کٌیذ، هوکي اطت دچار حظاطیت تَ الکتزّهغٌاطیظی 

ػالٍّ تز خؼکی هخاط ػالئن . طاطغ ػذٍ اس هٌثغ ُای گًْاگْى تؼؼؼات ػذٍ تاػیذ

دیگز حظاطیت الکتزّهغٌاطیظی هی تْاًذ ػاهل تْرم غؼاُا تذّى ػْاهل ػفًْی 

تٌاتزایي اگز ػاهل دلیمی تزای خؼکی هشهي هخاط تاى پیذا ًؼذ، احتواال پای . تاػذ

 .ّای فای در هیاى اطت

 چه بایذ کرد؟

اس آًجا کَ لزار گزفتي در هؼزض فزکاًض ُای ّای فای هٌجز تَ کاُغ ططح هالتًْی؛ ُْرهْى تٌظین کٌٌذٍ 

چزخَ خْاب ّ تیذاری در تذى هی ػْد، هصزف ایي هکول ُا تزای جثزاى اثزات سیاًثار ّای فای رّی تی خْاتی 

تا ایي حال ًثایذ اس ًظز دّر داػت کَ ایي تٌِا راٍ ًیظت ّ ضزّری اطت کَ خْد را . هی تْاًذ کوک کٌٌذٍ تاػذ

تَ ًْػی اس طادٍ تزیي رّع ُای کاُغ خطزات ایي اطت کَ لپ تاپ، هْتایل . اس اػؼَ ّای فای دّر ًگاٍ دارین

اگز . ّ تثلت ُا را در ًشدیکی تذى تاى ًگَ ًذاریذ ّ تؼذ اس ایٌکَ کارتاى تا ایي ّطایل توام ػذ، اس آًِا فاصلَ تگیزیذ

 .اس ایي دطتگاٍ ُا اطتفادٍ ًوی کٌیذ ُیچ دلیلی ًذارد کَ اس صثح تا ػة در اطزاف تاى رّػي تاػٌذ

http://www.globalhealingcenter.com 
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