
CERTIFICAT E

THE POMERANIAN GUILD OF BIOTHERAPISTS 
AND RADIOBIOLOGISTS IN GDANSK

    Lamp No.1 with a small amount of amber
Lamp No.2 with a medium amount of amber

Lamp No.3 with a large amount of amber (all amber)
The test consists of a radiobiological evaluation by means of radiobiological 

method and measuring chosen physical quantities with an electronic 
apparatus.

On the basis of the test results it is hereby stated that the lamps have 
a beneficial effect on the environment and in particular on humans 

in radiobiological terms.

The readings of the measured physical quantities indicate the presence an 
electromagnetic field of a frequency of 50 Hz, the values of which are:
for lamp No.1 - 20 V/m, lamp No. 2 - 15 V/m, lamp No. 3 - 50 V/m, 

at a distance of 1 metre from the lamps. 
The values dissipate to a level of 0 V/m at a distance of 

20 cm from lamp No.1;  20 cm from lamp No.2;  50 cm from lamp No. 3.
The results are favourable in the light of the Polish regulations, 

which allow 1000/m.
The readings of the measurement of the magnetic component are:
lamp No. 1 - 0.20 µT;  lamp No.2 - 0.15 µT;  lamp No.3 - 0.20 µT.

The above values are considered safe in all countries. The magnetic 
components dissipate to a level of 0.0 µT at a distance of 0.5 m from the lamp.
The test shows that there is no additional negative effect on the environment.

The maximum values do not exceed the acceptable value of 0.20 µSv/h.

 CONCLUSION
The tested lamps are safe and, in terms of radiobiology, have a beneficial 

effect on humans who are in their proximity.
  THE ASSESSMENT OF THE POMERANIAN 

GUILD OF BIOTHERAPISTS
 AND RADIOBIOLOGISTS IN GDANSK.

On the basis of the radiobiological evaluation carried out by a master of radio-
biology MSc Witold Nowak, the guild confirms the favourable effect of the 

above lamps on the environment and humans.

The subject of the test 
is table lamps with metal bases 
and amber-decorated shades.

CERTYFIKA T

- Lampa nr 1 z małą ilością bursztynu
- Lampa nr 2  ze średnią ilością bursztynu

- Lampa nr 3  z dużą ilością bursztynu ( cała bursztynowa)
Badanie polega na ocenie radiestezyjnej wyrobu techniką radiestezyjną 
oraz pomiar wybranych wielkości fizycznych elektroniczną aparaturą 

kontrolno pomiarową.
W wyniku oceny  stwierdzono korzystne w sensie radiestezyjnym 

oddziaływanie lamp na środowisko  w szczególności na  człowieka.
W wyniku pomiarów wielkości fizycznych stwierdzono występowanie 

w otoczeniu lamp pole elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz,
 którego składowe wynosiły w odległości  1 m od: -  lampy nr 1-20 V/m, 

- lampy nr 2-15 V/m,  -lampy nr 3-50 V/m.
Składowe te zanikały do poziomu  0 V/m w odległości od lampy: 

nr 1 - 20 cm , nr 2 - 20 cm , nr 3 - 50 cm.
Wynik ten jest dobry  w świetle  polskich przepisów dopuszczających 1000 V/m.

W trakcie pomiaru składowej magnetycznej otrzymano wartości :
- lampa nr 1-0,20 µT ,  - lampa nr 2-0,15 µT , - lampa nr 3-0,20 µT    

Powyższe wartości są uznawane za bezpieczne we wszystkich krajach. 
Składowe magnetyczne zanikały do poziomu 

0,0 µT w odległości  0,5 m od lampy.
W trakcie badania obciążenia radiacyjnego lampy nie wnoszą dodatkowego 

obciążenia tła naturalnego, maksymalne wartości nie przekraczały 
dopuszczalnego  0,20 µSv/h

W N I O S E K
Badane lampy należy uznać za bezpieczne, zaś przebywanie w ich  otoczeniu  

z  punktu widzenia radiestezji, należy uznać za korzystne dla człowieka.
OPINIA POMORSKIEGO  CECHU BIOENERGOTERAPEUTÓW  

I RADIESTETÓW  W GDAÑSKU 
W oparciu o ekspertyzę radiestezyjną wykonaną przez mistrza 

radiestezji mgr. inż. Witolda Nowikowa, Cech potwierdza korzystne 
działanie przedstawionych lamp bursztynowych na środowisko i zdrowie 

człowieka.

POMORSKI CECH BIOENERGOTERAPEUTÓW 
I RADIESTETÓW W GDAŃSKU

Przedmiotem badań 
są lampy stołowe z podstawą metalową 

i abażurem zdobionym bursztynem


