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VOORWOORD
Diegenen die een van mijn vorige boeken hebben gelezen zullen beseffen dat ik een
gezondheidsfreak ben. Ik heb mijn vijf 'pijlers' van gezondheid waar ik me op baseer om
fysiologisch welzijn en helderheid van geest te optimaliseren.
Goed eten, supplementen, lichaamsbeweging, meditatie (spiritualiteit) en bescherming
tegen omgevingsinvloeden, zoals vervuilde lucht of elektromagnetische velden, zijn de
categorieën die naar mijn mening onze aandacht verdienen om onze gezondheid te
verbeteren.
In september gaf ik een lezing bij de A.A.C.L. (Anti-Aging Conference London) in Engeland bij
de Royal Society of Medicine. Op deze conferenties wordt het nieuwste van het nieuwste
van de medische wetenschap, die betrekking heeft op anti-aging, gepresenteerd. Hier is een
schokkende ervaring voor degenen onder u, die ervoor kiezen om de oorzaak van slechte
gezondheid bij erfelijkheid te leggen. Ondanks het feit dat een belangrijk deel van de ziektes
ooit werd toegeschreven aan genetische predispositie, heeft de afronding van het menselijk
genoomonderzoek in 2003 onderzoekers in staat gesteld om te onthullen dat het tegendeel
waar is. Zo’n 85 tot 90 procent van alle ziektes wordt veroorzaakt door
omgevingsinvloeden.1
Die stelling van professor Baranova is vooral gebaseerd op haar expertise in de genetica, de
studie van de menselijke genen. Door haar bevindingen zouden we ons moeten realiseren
dat we ons meer bewust moeten zijn van de omgevingsbelastingen op ons lichaam.
Ik ben al Jaren op de hoogte van het werk van Dr. Igor Smirnov om water te structureren. Ik
ben een sterke voorstander van het gebruik van dit water om de gezondheid te
optimaliseren, en zoals u zult zien als de feiten duidelijk worden, met goede redenen.
Hoewel zijn polymere wateractivering water niet zuivert, wordt de positieve capaciteit van
deze vitale vloeistof maximaal door de moleculaire resonantie-effect technologie benut. Met
de kennis die we hebben verkregen uit de genetische informatie van Dr. Baranova, kan het
MRET-geactiveerde water in ons voordeel worden gebruikt om deze negatieve
omgevingseffecten zo mogelijk tegen te gaan.
Dr Smirnov's doorbraak met wateractivering heeft ertoe geleid dat hij een ander polymeer
heeft ontdekt. Dit is misschien wel het meest beschermende element dat bekend staat om,
in onze hedendaagse crisis, de schadelijke effecten van elektromagnetische velden te
bestrijden. In dit boek zullen Dr. Smirnov en ik proberen U te informeren en duidelijkheid te
verschaffen over de behaalde voordelen met moleculaire resonantie effect technologie.
Dr. Howard W. Fisher
1

Baranova H. New Look on Anti-Aging Medicine through Genomics and Evidence Based
Medicine. What can be done in practice. 4th Annual Anti-Ageing Conference London 2007
(AACL)), The Royal Study of Medicine. September 16, 2007.
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HOOFDSTUK 1
DE MOEDER VAN DE UITVINDING
"De cel is onsterfelijk. Het is slechts de vloeistof waardoor de cel wordt omgeven die
degenereert. Ververs deze vloeistof met regelmaat; geef de cel iets om zich uit te voeden
(voedingsstoffen) en, voor zover we weten, kunnen de pulsen van het leven dan voor
eeuwig doorgaan..."
Dr. Alexis Carrel, Winnaar van de Nobelprijs
Of de gehele bevolking er van op de hoogte is of niet, water is geen water. Het gedoe in de
media is recentelijk geweest hoe zowel Pepsi als Coca Cola het kraanwater hebben gezuiverd
en het verkopen als gebotteld water. De tijden zijn veranderd, en beide bedrijven hebben de
noodzaak gezien om een stukje van de steeds groeiende watermarkt te pakken. In
werkelijkheid is dit gewoon slim fiscaal opportunisme. Eindelijk onderkent een belangrijk
deel van de bevolking de feitelijke behoefte aan hoogwaardig drinkwater. Het inherente
gebrek aan vertrouwen in het kraanwater dat door de gemeentelijke pijpleidingen van de
wereld wordt geleverd, wordt nu bevestigd, zoals in de recente bevindingen in Toronto,
Canada. In Toronto hebben meerdere openbare scholen dusdanig verhoogde loodniveaus in
hun drinkwater, dat het de leerlingen is verboden om het te drinken.
Het fysiologische belang van water mag niet worden onderschat. We kunnen water zien als
de vloeistof die onze dorst stopt, maar deze bipolaire vloeistof zorgt voor hydraterende
cellen, levering van voedingsstoffen, vertering, het verwijderen van metabolische
afvalstoffen, nutriëntenassimilatie, ademhaling en het behoud van de integriteit van de
totale anatomie van het lichaam. In feite is water betrokken bij elke lichamelijke functie en
het aandeel van water in de lichaamssamenstelling is onthutsend groot. Hoewel het lichaam
voor zeventig tot vijfenzeventig procent (70%-75%) uit water bestaat, bevat het menselijk
bloed ongeveer negentig procent (90%) water. De hersenen bestaan voor ongeveer
vijfentachtig procent (85%) uit water en het spierweefsel is voor 75% water2. Elke kracht die
water kan beïnvloeden, kan het lichaam en zijn functies beïnvloeden.
Slechts kort geleden is de werkelijke structuur van natuurlijk water vastgesteld. De eerder
aanvaarde theorie van water als een 'tetrahedraal (piramidaal) gecoördineerd willekeurig
netwerk wordt nu vervangen door een structurele organisatie die in plaats daarvan sterk de
voorkeur geeft aan met waterstof verbonden waterketens of grote ringen, die zijn ingebed
in een zwak met waterstof verbonden ongeordend netwerk”3.

2

Batmanghelidj F. Your Body’s Many Cries for Water: A Preventive and Self-Education
Manual for Those Who Prefer to Adhere to the Logic of the Natural and the Simple in
Medicine. Global Health Solutions. Falls Church, VA. 1995
3Head-Gordon T, Johnson M E. Tetrahedral structure or chains for liquid water. PNAS. 2006;
(103)21: p. 7973-7977.
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Wetenschappers geloven nu, dat deze structuur sommige fenomenale eigenschappen van
water het beste verklaart, maar evengoed zijn de bindingen tussen de watermoleculen zeer
vluchtig; ze duren niet langer dan een femto-seconde4. Water is voortdurend aan
verandering onderhevig. Met andere woorden, alle hypes over clusters van vijf of zes
watermoleculen die specifieke eigenschappen hebben, moeten nu anders worden uitgelegd.
Dankzij het werk van de Japanse onderzoeker Masaru Emoto,5 beginnen we te begrijpen dat
de structuur van water kan worden veranderd, niet alleen door de geomagnetische velden
die overal op onze planeet verschillend zijn, maar ook door de energie van gedachten. De
bipolariteit van water is al lang bevestigd en de daardoor veroorzaakte veranderingen in de
interne bindingen zijn niet alleen plausibel, maar een regulier verschijnsel. Met behulp van
elektromagnetische velden ontstaan subtiele elektrische effecten, die kunnen worden
gebruikt om de moleculaire structuur van water aan te passen of te wijzigen en vervolgens
de eigenschappen en de daaropvolgende fysiologische functies van deze
levensonderhoudende vloeistof, die meer dan zeventig procent van het menselijk lichaam
uitmaakt, te beïnvloeden.
We moeten rekening houden met het feit dat, aangezien we weten dat dit gebeurt, het ene
water fysiologisch beter zal zijn en dat het andere water minder goed zal zijn als gevolg van
de structuurveranderingen en de daarmee verbonden functionele veranderingen.
Het is al eeuwen bekend dat het ene water het andere niet is. De Japanse onderzoeker
Masaru Emoto heeft aangetoond dat water uit verschillende geografische gebieden een
verschillende kristallijne structuur zal laten zien wanneer het snel wordt bevroren en
onderzocht wordt onder de microscoop. Dit komt zonder twijfel door een verscheidenheid
aan magnetische velden op verschillende locaties over de hele wereld. De best uitziende
kristallen komen uit water gevonden in de grote spa's van de wereld, zoals Lourdes in
Frankrijk. Ze werden vroeger aangeduid als helend water. In feite kan de structuur van water
ook worden veranderd door menselijke denkprocessen, zoals is aangetoond door Emoto.6
Het echte doel is het water te vinden dat de fysiologische functie van het lichaam
optimaliseert of bevordert. "Water beïnvloedt alle moleculaire interacties in biologische
systemen grondig. Het bestaan van het leven hangt kritisch af van de capaciteit van water
om polaire moleculen, die dienen als ... informatiedragers, te ontbinden. "7
Al eeuwenlang is dit de zoektocht van de mensheid, en sommige van de beroemdste spa's in
de wereld hebben zich ontwikkeld rond de “helende wateren” Van Lourdes, Frankrijk,
Karlovy Vary in Tsjechië, de natuurlijke bronnen een uur in de heuvels buiten Panama City, of
de beroemde spa's rondom Buda en Pest in Hongarije.
4

Ibid.
Emoto M, Thayne T A (translator). The Hidden Messages In Water. Beyond Words
Publishing. Hillsboro, Ore 2004.
6 Emoto M (Thane D A translator). The Hidden Messages in Water. Beyond Words
Publishing. Hillsboro, Oregon 2004.
7 Stryer L. Biochemistry 4th Edition. Stanford University. CITY.1995.
5

8

In deze gebieden bevorderen de wateren een betere gezondheid en een verbeterd welzijn
en dat niet alleen door placebo-effecten. Er zijn diagnostisch bewezen gedocumenteerde
veranderingen.8
De uitdaging is om te bepalen welke veranderingen in de structuur van water de meest
voordelige fysiologische reacties zullen opleveren en het lichaam beïnvloeden op een manier
die de algehele gezondheid bevordert. Vaak is het de afwijkende bevinding die de
onderzoeker op een pad leidt dat misschien geen duidelijk gevolg is geweest.
In 1986 was Dr. Smirnov onderdeel van het onderzoeksteam dat de ramp in de kerncentrale
van Tsjernobyl onderzocht. Er was een significante bevinding in het getroffen gebied: één
groep bestraalde mensen die de rehabilitatie in de gezondheidszorgfaciliteit in het gebied
van bergbronnen ondergingen, leed niet aan kanker en miljoenen anderen wel. Dit was het
zaadje waaruit een van de meest innovatieve moleculaire veranderingen die we hebben
gezien in de structuur van water is gegroeid.

8 Andreassi

L, Flori L. Mineral water and spas in Italy. Clinics in Dermatology. 1996;(14)6:p.

627-632.
9 Smirnov I. Activated Water. Electronic Journal of Biotechnology. 2003;(6)2:p.128142.
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HOOFDSTUK 2
DE MRET WATER FINGERPRINT
"De moleculaire structuur van water is de essentie van het hele leven."
Dr. Albert Szent Gyorgyi

Het onoverkomelijke karakter van het proberen om het water te reproduceren dat blijkbaar
kanker en andere ziekten beïnvloedt, lijkt een onmogelijke missie te zijn geweest. Of het nu
te danken was aan een genie, of louter een toevallige gebeurtenis, blijkbaar was Dr. Smirnov
tegen die taak opgewassen.
Dr Smirnov heeft uit zijn onderzoek naar de Chernobyl ramp vastgesteld dat het de
specifieke moleculaire structuur van het bronwater uit de Kaukasus-bergen was, die mensen
hielp om de ontwikkeling van oncologische ziekten als gevolg van de nadelige gevolgen van
de straling te voorkomen . Deze bevinding was niet ongewoon, omdat zwakke
elektromagnetische velden het vermogen hebben om de eigenschappen van water 10 te
veranderen.
Daarom hebben geomagnetische velden uit verschillende gebieden van de planeet de
mogelijkheid om ook de structuur en de daaropvolgende fysiologische effecten van water te
beïnvloeden. Vanuit Emoto's werk kunnen de duidelijke veranderingen in de moleculaire
structuur van het water worden verklaard.
Na onderzoek naar de effecten van elektromagnetische straling op cellulaire structuren aan
de St. Petersburg-universiteit in Rusland, ontwikkelde Dr. Smirnov een systeem genaamd
Molecular Resonance Effect Technology (MRET) voor de wijziging van de moleculaire
structuur van water en andere vloeibare stoffen. Het nam, na de ramp in Tsjernobyl, bijna 15
jaar in beslag voordat het octrooibureau van de Verenigde Staten het octrooi voor het
MRET-activeringsapparaat en de daaropvolgende geactiveerde vloeibare vloeistoffen
verleende.
De theorie achter het maken van MRET-geactiveerd water is goed verankerd in de wetten
van de natuurkunde. Het effect dat een elektromagnetische kracht heeft op een atoom
hangt af van de elektronische structuur van het atoom tijdens de interactie. Men kan zich
voorstellen dat de toepassing van de geschikte tijdafhankelijke kracht op een atoom de
elektronische structuur op een specifieke manier kan veranderen, waardoor zijn reactie op
latere stralings- of botsings-processen kan worden gecontroleerd.

10

Semikhina L P, Kiselev V F. Effect of weak magnetic fields on the properties of water and
ice. Russian Physics Journal. 1988;(31)5:p.351-354.
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Bovendien kan de specificiteit van bepaalde reacties van de elektronische structuur worden
benut om de beweging van de atoom-elektronenwolk te reconstrueren. De sleutel tot de
manipulatie van de elektronische structuur in atomen is de opwekking van
elektromagnetische velden of straling, die de functie van de elektronische golf op een
gecontroleerde en reproduceerbare manier zullen beïnvloeden. Zo kan, door het regelen van
de dynamische parameters van het elektromagnetische veld, de structuur van de vloeistof
op een gecontroleerde wijze worden veranderd, wat kan leiden tot het fysiologische effect
van deze vloeistof. De sleutel is natuurlijk de reproduceerbaarheid.
Het zal geen verbazing wekken dat wat Dr Smirnov via zijn Moleculaire Resonantie Effect
Technologie (MRET) heeft gedaan, de werkelijke moleculaire samenstelling van het water
heeft veranderd, zodanig dat de structuur en frequentie vergelijkbaar zijn met intracellulair
water. Niet alleen dat, de elektrische eigenschappen worden aangepast en zorgen voor de
juiste ionenuitwisseling (protonpomp) over het cellulaire membraan. Voeg hieraan toe de
verminderde fysiologische viscositeit en oppervlaktespanning, waarmee we een
mechanisme hebben om voedingsstoffen te leveren en intracellulaire toxines af te voeren.
Nucleaire magnetische resonantie spectroscopie heeft, evenals UV luminescentie
spectrofotometrie11, aangetoond dat dit water structureel verschillend is na activering.
Het niveau van de fysiologische activiteit van MRET water is hoog.
Een aantal wetenschappelijke onderzoeken heeft aangetoond dat de wijziging van de
moleculaire structuur van het water, veroorzaakt door de MRET-activering, de fysiologische
en biochemische processen kan verbeteren en dat de cellulaire bio-structuren positief
worden beïnvloed. MRET-geactiveerd water wordt geproduceerd door middel van een nietchemisch gepatenteerd proces met behulp van Moleculaire Resonantie Effect Technologie.
Dit proces van wateractivering veroorzaakt de reformatie van de moleculaire structuur
resulterend in een moleculaire structuur vergelijkbaar met die van intracellulair water.
Bovendien is een andere werking van de Moleculaire Resonantie Effect Technologie de
directe overdracht van vooraf geregistreerde moleculaire activiteit signalen naar biologische
systemen (elk persoon of dier) met behulp van het MRET geactiveerde water. De overweging
is dat deze berichten functionele frequenties zijn, die in water worden geprint tijdens het
activeringsproces, dat kan worden uitgevoerd door het water met specifiek gewijzigde “longrange” moleculaire structuur. De daaropvolgende effecten van het geactiveerde water op
bacteriën, virussen en abnormale cellen kunnen worden verklaard door het fundamentele
fysische fenomeen van elektromagnetisme, zoals resonantie, constructieve en destructieve
interferentie.11

11

Berg J M, Tymoczko J L, Stryer L. Biochemie 5e Editie. W. H. Freeman. New York. 2002.

11

Water is de laatste tijd in de schijnwerpers gekomen en er is een verhoogde belangstelling
voor het verminderen van toxines en microbiologische pathogenen en diverse
onzuiverheden.
Er zijn veel soorten gezuiverde wateren zoals bronwater, gedestilleerd, omgekeerde osmose,
geïoniseerd, colloïdale en nano-geclusterd water. Er is echter nog geen proces bekend dat de
moleculaire structuur van waterstofatomen kan veranderen, zonder dat daar vreemde
stoffen aan worden toegevoegd.12 13 14
De kritische factor voor de manipulatie van de elektronische (moleculaire) structuur van
atomen is het genereren van de elektromagnetische velden of straling die de elektronische
golffunctie op een gecontroleerde en reproduceerbare manier zal stimuleren.15
Het watermolecuul heeft een polaire driehoekige structuur met covalente binding van twee
waterstofatomen aan één zuurstofatoom met een gemeten 104,5 graden hoek tussen deze
bindingen.
Water is een van de meest polaire moleculen die in de natuur bekend zijn. De polariteit van
water onderstreept zijn chemie en daarmee de chemie van het leven. Polaire moleculen
interageren met elkaar door aantrekkingskracht. Deze zwakke aantrekkingskracht heet een
waterstofbinding. In gewoon water vormen polaire moleculen korte, onstabiele
verbindingen met verschillende kristalvormen. Het proces van MRET wateractivering
induceert de vorming van “long range” water moleculaire domeinen die vergelijkbaar zijn
met water moleculaire structuren die in levende cellen voorkomen.

12

Dunning F B. Rydberg Atoms- Giants of the Atomic World. Science Spectra. 1995;3:p.3438.
13 Gallagher T F, Beams J W. Rydberg Atoms. Cambridge University Press. New York. 1994;
p120-135.
14Smirnov I. Activated Water. Electronic Journal of Biotechnology. 2003;(6)2:p.128-142.
15 Jones R R. Modifying Atomic Architecture. Science Spectra. 2000; 22:p.52-59.
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HOE WERKT ACTIVATIE?
Het water-activerende apparaat dat wordt gebruikt in Moleculaire Resonantie Effect
Technologie (MRET) is gemaakt van een polaire polymeerverbinding gemengd met bepaalde
hoeveelheden farmacologisch actieve organische en anorganische stoffen. Tijdens het
activeringsproces wordt de MRET-polymeerverbinding geplaatst binnen een extern
gegenereerd specifiek elektromagnetisch veld. In het bijzonder wordt de MRETpolymeerverbinding blootgesteld aan een homogeen magnetisch veld en oscillerend optisch
licht met een golflengte van 600-700 nanometer en een frequentie van 7,8 Hertz.17
Als gevolg hiervan genereert de MRET-verbinding zeer subtiele, laagfrequente
elektromagnetische oscillaties die vergelijkbaar zijn met die gezonde geomagnetische
velden, die worden gevonden in specifieke gebieden op aarde, zoals het Kaukasusgebergte
in Europa of de Tibetaanse Bergen in Azië, waar de wateren aantoonbaar dynamische
veranderingen aanbrengen in de fysiologische functie. Het natuurlijk voorkomende water in
deze regio’s heeft al eeuwen aangetoond de gezondheid te verbeteren, genezing te
ondersteunen, de levensduur te bevorderen en zware metalen en andere toxines en
allergenen uit levende organismen te elimineren.
In overeenstemming met de MRET-theorie, genereert het toegepaste elektromagnetische
veld een excitatie in de fractale geometrische nano-ring structuren van de MRET
polymeersamenstelling.
Door het fenomeen piëzo-elektriciteit en intensieve elektrische activiteit van de fractale
nano-ringen, produceert dit polymeer biologisch actieve subtiele elektromagnetische
oscillaties. Tijdens het proces van activatie wordt het water beïnvloed door specifieke
patronen van subtiele, laagfrequente, pro-biotische elektromagnetische oscillaties, die door
de MRET-samenstelling worden uitgezonden. Het activatieproces wijzigt de
waterstofbindende patronen van watermoleculen en induceert de vorming van de “long
range multilayer” moleculaire structuren, die overeenkomen met de cel-waterstructuur.
Deze resultaten werden bevestigd door experimentele werkzaamheden beschreven in deze
monografie.18
Zo ingewikkeld als het MRET-activeringsproces lijkt, alles wat je je moet realiseren is dat het
activatieproces het water inderdaad herstructureert. De volgende bevindingen tonen de
structurele verschillen aan tussen het controlewater en het MRET-geactiveerde water:
dispersie-kleurenmicroscopie, nucleaire magnetische resonantie spectrometrie, viscositeit
testen en hoge spanning fotografie.
16

Vysotskii V I, Smirnov I V, Komilova A A. Introduction to the Biophysics of Activated Water.
Universal Publishers. Boca Raton, FLA. 2005;p.134
17 Emoto M (Thane D A translator). The Hidden Messages in Water. Beyond Words
Publishing. Hillsboro, Oregon 2004.
18 Salem A A, Mossa H A, Barsoum B N. Application of nuclear magnetic resonance
spectroscopy for quantitative analysis of miconazole, metronidazole and sulfamethoxazole
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DISPERSIE KLEURENMICROSCOPIE
Vroeg in dit boek werd het werk van Masaru Emoto genoemd. Emoto gebruikte een
bevriezingstechniek om verschillende structurele veranderingen aan water aan te tonen. Die
werden veroorzaakt door magnetische velden, verontreinigingen en verschillende
energieën.17
Het gebruik van een vergelijkbare techniek (dispersie-kleurenmicroscopie) gaf verschillen te
zien in de afbeeldingen van de kristallijne structuren in bevroren watermonsters van
respectievelijk de controle en het MRET-geactiveerde water. Het water wordt bevroren met
een vloeibare stikstofinjectie en vervolgens onder gepolariseerd licht onderzocht. De
structuur, dikte en hoek van inval van het licht, zullen de diffractie van het licht door de
kristallen beïnvloeden.
De hieronder getoonde afbeeldingen zijn micro-opnames van testen, uitgevoerd bij Meixa
Tech Laboratories, door analist Bryan Burnett.

FIGUUR I: DISPERSIE MET KLEURENMICROSCOPIE KRAANWATER

17

Emoto M (Thane D A translator). The Hidden Messages in Water. Beyond Words
Publishing. Hillsboro, Oregon 2004.
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De kristallijne structuur van het bevroren kraanwater laat een uitgebreide onregelmatige
breking en chaotische kristalvorming zien (Figuur I). Dit kan het gevolg zijn van de
onzuiverheden en slechte organisatie in de moleculaire structuur van het kraanwater, dat
het kristallisatieproces heeft verstoord.
Het MRET-geactiveerde watermonster laat goed georganiseerde kristallijne formaties zien,
met een sterke neiging van de kristal-as zich in één richting te oriënteren. Dit verschil in de
structuur is een gevolg van de gemodificeerde moleculaire structuur van MRET water (Figuur
II).
FIGUUR II: DISPERSIE MET KLEURENMICROSCOPIE MRET WATER
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NUCLEAIRE MAGNETISCHE RESONANTIE
Nucleaire magnetische resonantie spectrofotometrie heeft zelfs het meest subtiele verschil
tussen moleculen laten zien18 en is daarom een uitstekende methode om het verschil tussen
MRET geactiveerd water en het water van de controlebron te demonstreren. Nucleairemagnetische resonantiebeeldvorming is een prima instrument voor het valideren en bepalen
van verschillen in waterstructuren.19
Dr Lin Chiang deed de testen met nucleaire magnetische resonantie in het laboratorium
NuMega Resonance Laboratory in San Diego, Californië. De testen lieten een consistente
twee en een half keer (2,5 keer) toename in de breedte van de protonpiek in de lijn van
NMR-absorptie in MRET-geactiveerd water (figuren III en IV) .20
De smalle protonpiek van het monster van controle water, getoond in figuur III, laat een
protonreactiviteitsniveau zien dat zeer verschilt van de resultaten die worden waargenomen
bij het testen van het MRET-geactiveerde water.
FIGUUR III: NUCLEAIRE MAGNETISCHE RESONANTIE TEST, CONTROLE

18

Salem A A, Mossa H A, Barsoum B N. Application of nuclear magnetic resonance
spectroscopy for quantitative analysis of miconazole, metronidazole and sulfamethoxazole
19

Jhon M S. The Water Puzzle and the Hexagonal Key. Uplifting Press Inc. U.S. 2004;
I V. Activated Water. Electric Spacecraft Journal. 2002;33: p.15-17.

20Smirnov
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Het watermonster dat getoond wordt in figuur IV, werd gedurende dertig minuten
geactiveerd. De verhoogde breedte gemeten in de protonpiek zou alleen kunnen zijn
veroorzaakt door de wijziging van de vorm van moleculen en de moleculaire structuur van
het geactiveerde water. Dit laat een andere tastbare meting zien waarbij het verschil tussen
het initiële controle water en het geactiveerde MRET water zichtbaar kan worden
opgemerkt en gereproduceerd worden op latere NMR testen.21 Deze resultaten werden
gereproduceerd door Dr. Leroy Lafferty in het Laboratorium van Chemie aan de San Diego
State University .22
FIGUUR IV: NUCLEAIRE MAGNETISCHE RESONANTIE TEST, MRET ACTIVATED WATER

21Smirnov

I. Activated Water. Electronic Journal of Biotechnology. 2003;(6)2:p.128-142.
Vysotskii V I, Smirnov I V, Komilova A A. Introduction to the Biophysics of Activated Water.
Universal Publishers. Boca Raton, FLA. 2005;p.138.
22
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HIGH VOLTAGE FOTOGRAFIE
High-voltage fotografie, soms aangeduid als Kirlian fotografie, is een methode voor het
detecteren van energievariaties in een object. Een hoge spanning wordt kort op een
ontladingsplaat aangebracht om de fotografische opname te maken. De corona-ontlading
(elektronenstroom) tussen het object en de ontladingsplaat gaat er doorheen en wordt
opgenomen op de film. Als de film is ontwikkeld, heb je een hoge-spanningsfoto van het
object. Een van de belangrijkste toepassingen van deze fotografische techniek is het laten
zien van veranderingen in energiepatronen.
De hoge-spanningsfotografie toonde aan dat het MRET-geactiveerde water een verbeterd
Corona Ontladings-Effect -lichtgevende franjes die rond elektrisch geleidende
watermonsters voorkomen - (figuren V en VI) laat zien. Het fysische proces van koude
emissie van elektronen zorgt voor het produceren van het Corona Discharge fenomeen.
Door de twee figuren te onderzoeken, het controlewater (vóór MRET-activering) en het
geactiveerde water, is de toegenomen uitstoot van elektronen in het geactiveerde water
zichtbaar meer intensief. De toename van het corona-ontladingseffect is meer dan
verdubbeld, wat aangeeft dat het water een hoger energieniveau heeft.23

FIGUUR V: HIGH VOLTAGE FOTOGRAFIE. GEWOON WATER

23

Smirnov I. Geactiveerd Water. Elektronisch Journal of Biotechnology. 2003; (6) 2: p.128142.

18

FIGUUR VI: HIGH VOLTAGE FOTOGRAFIE, MRET WATER

Omdat er tijdens het activeringsproces niets aan het water werd toegevoegd om de
verbeterde Corona uitstoot van elektronen te initiëren, is het verantwoord te
veronderstellen dat de proton activiteit in het MRET geactiveerde water eveneens is
toegenomen.

VISCOSITEIT
Het verzamelen van informatie over waterviscositeit en het daaropvolgende fysiologische
gedrag stelt ons in staat om de moeilijkheidsgraad of het gemak dat hydratie of permeatie
van het celmembraan zal plaatsvinden te kunnen begrijpen. Viscositeit wordt gedefinieerd
als de meting van de 'interne wrijving' van een vloeistof of de snelheid waarmee die zal
stromen. De viscositeit van elke vloeistof, in dit geval water, bepaalt het gemak waarmee
die toegang tot de cel kan krijgen en gebruikt kan worden voor absorptie van
voedingsstoffen of voor ontgifting, alsmede voor hydratatie van het lichaam. De relatie
tussen hydratatie en veroudering is al duidelijk vastgesteld: veroudering is de progressieve
staat van uitdroging die zich in de loop van de tijd voordoet, wat leidt tot een toename van
de cellulaire disfunctie (verstoring van de normale werking van een orgaan). Met andere
woorden, hoe meer water we verliezen, hoe minder efficiënt we functioneren.
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Geavanceerd wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de viscositeit van MRET
geactiveerd water, wanneer het onderworpen wordt aan zeer lage tangentiële druk,
afneemt met een factor 300 tot 500 , in vergelijking tot het niet-geactiveerde water.24
Dit onderzoek werd uitgevoerd op de Moskou Staatsuniversiteit in Rusland , met
gedistilleerd water. Het is wetenschappelijk bewezen dat cellulaire processen in biologische
systemen worden aangedreven door de lage energie van de biochemische reacties binnen
en buiten de cellulaire structuren. Bijgevolg veroorzaken deze processen lage tangentiële
druk langs wateroppervlakken en cellulaire membranen. Zo draagt de zeer lage tangentiële
druk in biologische systemen bij tot de manifestatie van de afwijkend lage viscositeit van
MRET water, wat resulteert in verbeterde intracellulaire / extracellulaire wateruitwisseling.
Dit kan bijdragen aan de verbetering van het cellulaire transductiemechanisme en de
vatbaarheid voor het optimaal functioneren van de cellen in biologische systemen.25
Het belang van deze bevinding kan niet genoeg worden benadrukt! Water is het
toevoersysteem voor voedingsstoffen en het belangrijkste medium voor het verwijderen van
cellulair afval. Door de viscositeit van het water in de lichaamsstructuren te verlagen, wordt
het potentieel voor het optimaliseren van de fysiologische activiteit bovendien exponentieel
verhoogd.
Deze verminderde viscositeit betekent dat het water een 'super liquiditeit' karakteristiek
bezit en een zeer lage weerstand heeft wanneer het doordringt via de kleine poriën en de
haarvaten in het lichaam. Op basis hiervan kan men concluderen dat MRET-water de
celmembraanfunctie en de functie van het bloedsomloopstelsel in het lichaam aanzienlijk
kan verbeteren.26
Door gebruik te maken van de controleerbare objectieve metingen van nucleaire
magnetische resonantie spectrometrie (verhoogde breedte van de protonpiek),
viscositeitstesten onder zeer lage tangentiële druk (300-500 keer reductie in viscositeit),
hoge-spanningsfotografie (meer dan 100% toename in corona-afvoer) en dispersie
kleurenmicroscopie (zichtbare structurele verandering), is er een duidelijk aantoonbare
structurele verandering die zich heeft voorgedaan van de controle- (vóór activatie) vloeistof
naar de resulterende MRET-geactiveerde vloeistof. De werkelijk spannende verschijnselen
over de effecten van het activatieproces op water zijn de onweerlegbare dynamische
kinetische veranderingen, niet alleen op de menselijke fysiologische reactie op het water,
maar ook op de opschorting of omkering van veel potentieel pathologische processen.
24

Vysotskii V I. Investigation of Physical Properties of MRET Activated Water and its
Successful Application for Prophylaxis and Treatment of Oncology. Program and Abstract
Book. International Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, August 27 September 1 of 2006. Seoul, Korea. 2006.
25 Smirnov I.V. The Anomalous Low Viscosity and PolarizedOriented Multilayer Structure of
MRET Activated Water. Explore Magazine. 2007;(16)4:p.37-39.
26

Smirnov I V, Peerayot T. The Physiological Effect of MRET Activated Water. Explore Magazine.
2006;(15)1: p.38-44
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HOOFDSTUK 3
HET BEWIJS LIGT IN HET LABORATORIUM
"Waar ik over ga praten is, wat we onze fysica studenten leren in het derde of vierde jaar
van het afstuderen... Het is mijn taak u ervan te overtuigen dat u zich niet afwendt omdat
u het niet begrijpt. Je ziet dat mijn fysica studenten het niet begrijpen ... Dat komt omdat
ik het niet begrijp. Niemand begrijpt het."
Dr Richard P. Feynman, Nobelprijswinnaar en vader van de Nanotechnologie

In september (2007) heb ik het galadiner voor de Anti-Aging Conferentie in Londen
bijgewoond. Deze conferentie vond plaats in de prestigieuze Royal Society of Medicine en
gesponsord door Mevrouw Heather Bird-Tchenguiz. Daar was ik in gesprek met twee van de
andere presentatoren: Dr. Robert Goldman, één van de oprichters van de medische antiaging-beweging en de acteur Don Johnson. Beide mannen zagen er goed uit. Dr. Goldman,
voorzitter van de raad van bestuur van de A4M (American Academy of Anti-Aging Medicine)
was volledig op de hoogte van de huidige kennis en hij zag er uit alsof hij nog kon
concurreren in de kampioenschappen gewichtheffen, die zijn sterk punt waren in de voorbije
jaren.
Don bleek, ondanks dat hij al zijn eigen enorme fysieke stunts jarenlang deed als Detective
Crockett in zijn actie-show Miami Vice, zichtbaar ouder te worden. Op eigen kracht had hij
zich een aantal anti-aging levensstijl inzichten en gedragswijzigingen eigen gemaakt om de
tand van de tijd te vertragen.
Onze aanwezigheid bij dit evenement betrok ons uiteraard bij de laatste
onderzoeksresultaten, omdat het daar op dit soort topconferenties om gaat. Dr. Goldman
als oprichter en grote goeroe in de wereld van anti-aging geneeskunde sprak over de
toekomst van anti-aging medische wetenschap. 'We zijn er nu dichtbij. Van wat we weten,
als je de komende vijftien jaar redelijk gezond kunt blijven, moet je honderdtwintig tot
honderdvijftig jaar oud kunnen worden. '
Ik dacht terug aan de foto's in National Geographic van de vroege jaren 1970, die in de
Hunza Vallei in Noord-Pakistan werden genomen. De foto's van honderd jaar oude mannen
die vrolijk dansten en het nieuws van vrouwen die op hun zeventigste jaar kinderen kregen,
dienden om het verouderde paradigma dat algemeen was geaccepteerd te veranderen.
Dit artikel stond vol met foto's van robuuste actieve mannen die de nodige
levensonderhoudende taken moesten uitvoeren die nodig zijn om in een ruige landelijke
omgeving te overleven, die niet echt als de 'norm' in westerse samenlevingen wordt
beschouwd. De foto’s lieten ook vrouwen zien van zeventig, tachtig en negentig jaar, die de
activiteiten van het dagelijks leven uitvoerden alsof ze vijftig jaar jonger waren.
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Dr. Henry Coandă, het Roemeense genie, die wordt beschouwd als de vader van de
vloeistofdynamiek, legde het verband tussen de aard van de prestatie-eigenschappen van
het water dat mensen dronken en de gezondheidsvoordelen . Hij had verschillende gebieden
in de wereld onderzocht waar de water/levensduur relatie een directe associatie liet zien. Hij
was ervan overtuigd dat het geheim van lang leven en goede gezondheid verborgen ligt in
het water.
De overeenkomsten in de bevindingen van Dr. Smirnov over het water van de Kaukasische
bergbronnen waren nu niet alleen een echo van het eerdere werk, maar misschien ook de
ultieme bevestiging van de anti-aging link. We realiseren ons immers nu, dat veroudering
simpelweg een manifestatie is van de aanhoudende staat van uitdroging.
Welke andere fysiologische veranderingen waren mogelijk door het veranderen van de
structuur van water?
Het antwoord zal u verbazen, evenals veel van de studies die op muizen zijn uitgevoerd.
De goed gedocumenteerde muisgenoomstudie die in 2002 werd afgerond en het rapport
van het “Mouse Genome Project” van het Internationaal Consortium citeerde dat 99% van
de genen van een muis een functioneel equivalent hebben in de mens en dat hun
biologische programmering opvallend overeenkomt.27 Het menselijk genoomonderzoek
werd voltooid in 2003, dus we weten nu dat die vergelijking correct is.
De vele voordelen van MRET geactiveerd water zijn bevestigd door uitgebreide
experimentele werkzaamheden, uitgevoerd door onderzoekers aan universiteiten,
onafhankelijke testlaboratoria en diverse instellingen over de hele wereld, waaronder
immunologie en oncologieonderzoeken bij meer dan 900 muizen. Om de redundantie van
herhaling in dit hoofdstuk te verminderen, verscheidene studies van het dier- (muizen-)
model bevestigden de optimale tijd voor MRET-activering van dertig minuten.28
Zoals in het vorige hoofdstuk werd beschreven, is één van de basisconcepten van MRETtechnologie de directe overdracht van geïmprimeerde moleculaire activiteitsignalen
(frequentie) naar plant- en dier-biologische systemen via het medium, geactiveerd water.29

27Epstein

S S. The Stop Cancer Before it Starts Campaign. Chicago. The Cancer prevention
Coalition. 2003;p.12.
28Smirnov I. Activated Water. Electronic Journal of Biotechnology. 2003;(6)2:p.128-142.
29 V ysotskii V I, Smirnov I V, Kornilova A A. Introduction to the Biophysics of Activated
Water. Universal Publishers. Boca Raton, FLA. 2005:p.151.
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Tijdens het MRET-activeringsproces wordt water, of een andere vloeistof, beïnvloed door
subtiele, laagfrequente, pro-biotische elektromagnetische golven, die worden gegenereerd
door de MRET-polymeersamenstelling.30
Zij komen overeen met de gezonde geomagnetische frequenties die in verschillende
specifieke gebieden op Aarde zijn gevonden en zoals blijkt uit het voorgaande hoofdstuk , in
staat zijn om de moleculaire structuur van water te wijzigen, waardoor het zeer gunstig is
voor levende cellen van zowel het planten- als dierenrijk.
Dit concept is gebaseerd op de gevestigde relatie tussen bepaalde frequenties (met name de
7.8 Hz Schumann Resonantie, eerste harmonische) en hun vermogen om pro-biotische
voordelen op te leveren, die aan levende organismes kunnen worden doorgegeven door
middel van een medium zoals een vloeistof vanwege het feit dat watermoleculen
deelnemen aan de cellulaire communicatie en aan de belangrijkste metabolische functies.

HYDRATATIE

In het vorige hoofdstuk besproken we de afname van de viscositeit (dichtheid) van MRET
geactiveerd water, blootgesteld aan een zeer lage tangentiële druk in vergelijking met nietgeactiveerd water. Dat werd vastgesteld in het onderzoek aan de Moscow State University.
Dit verminderde viscositeitsniveau bevestigde inderdaad de “long range multilayer”
structurering van MRET water en zijn structurele compatibiliteit met celwater. 31
Een dergelijke structuur van water kan bijdragen aan de gemakkelijkere toegang van water,
via de aquaporiën (cellulaire toegangspoorten voor water) op de enige juiste manier. De
impact van deze verandering is enorm, omdat de processen van ziekte en veroudering
verband houden met uitdroging, slechte voeding en giftige infiltratie.
Het hydratatieproces werd bestudeerd met behulp van een FDA (US Food- and Drug
Administration)-goedgekeurde bio-elektrische impedantiemeter. die de veranderingen in
cellulaire geleidbaarheid, weerstand en capaciteit meet. Binnen twintig minuten werd
MRET-geactiveerd water in de cellen opgenomen en was het extracellulaire water (dat we
vaak oedeem of waterretentie noemen) gereduceerd, waardoor cellulaire energie en
functionaliteit werden verbeterd.32
30Smirnov

I V, Trongawad P. The Physiological Effect of MRET Activated Water. Explore
Magazine. 2006;15(1):p.38-44.
31 Ling G N. A New Theoretical Foundation for the PolarizedOriented Multilayer Theory of
Cell Water and for Inanimate Systems Demonstrating Long-range Dynamic Structuring of
Water Molecules. Physiol Chem Phys & Med NMR. 2003; 35: p.91-130.
32 Smirnov, I. “Activated Water,” Explore Magazine. 2002;(11).2.
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Deze test bevestigt het verbeterde hydratatievermogen door het MRET geactiveerde water.
De controletest op het niet-geactiveerde water onthulde de beweging van water van buiten
naar binnen in de cellen in 60 minuten. Dit betekent dat MRET water driemaal sneller in het
lichaam geabsorbeerd wordt dan het niet-geactiveerde water. Met uitzondering van MRET
geactiveerd water, kunnen de meeste soorten drinkwater niet gemakkelijk in het lichaam
worden geabsorbeerd of, met andere woorden, die zijn niet biologisch beschikbaar voor
levende systemen. Levende organismen moeten daarom het water metaboliseren (het
structureren) ten koste van veel fysiologische energie, vaak ten koste van andere functies.
Normaal gesproken bezitten watermoleculen geen lineaire organisatie en moet het lichaam
energie gebruiken om de structuur van de watermoleculen te herorganiseren om cellulaire
absorptie mogelijk te maken. Deze reorganisatie houdt in dat de binding van water met
structuren en weefsels wordt veranderd, hetgeen tijd vergt. Deze actie is waarschijnlijk
verantwoordelijk voor de significante afname van de absorptietijd voor MRET geactiveerd
water, omdat dit al in een structuur is georganiseerd die absorptie bevordert.
We hebben nu aangetoond, dat er een middel (MRET Water) bestaat dat het cellulaire
functioneren en de vochtopname verbetert; wat zijn daarvan de gevolgen?
De toenemende nutriëntenabsorptie, terwijl de cellulaire toxines afnemen, bevordert
volgens Nobelprijswinnaar, Dr. Alexis Carrel, een verhoogde gezondheidstoestand en
cellulaire 'onsterfelijkheid'. Bij onze verouderende bevolking, die in toenemende mate wordt
geconfronteerd met de ontwikkeling van degeneratieve, ontstekings- en autoimmuunziekten, is het vermogen om de hydratatie van het lichaam te verbeteren, een
monumentale bonus om het functioneren te verbeteren en de pijn te verminderen.
De wereld begint nu eindelijk de rudimentaire basis van voeding te begrijpen, maar helaas is
het nog slecht gesteld met de kennis over ontgifting. Net nu u de omvang van het probleem
helemaal begrijpt, hebben we momenteel het stadium bereikt waar xeno-biotica, vreemde
stoffen voor het biologische systeem, 33 aanwezig zijn in vetweefsel (vet) bij 100% van de
bevolking.34
Er is geen gebrek aan potentiële toxiciteit door de constante aanwezigheid van pesticiden,
duizenden voedingssupplementen, zware metalen, farmaceutica, alcohol, tabak, cafeïne en
recreatieve drugs, die gemakkelijk beschikbaar zijn voor absorptie, om niet te vergeten onze
eigen metabolische toxines. We hoeven hier niet over te speculeren of te gokken, omdat
het bewijs kan worden gevonden door hun aanwezigheid in het bloed, urine en ontlasting.
33

Friel J P, ed. Dorland’s Illustrated Medical Dictionary. Twenty-fifth Edition. W.B.
Saunders. Philadelphia. 1974.
34 Gunderson E L. FDA Total Diet Survey, April 1982-April 1986, Dietary intakes of pesticides,
selected elements and other chemicals. Food and Drug Administration, Division of
Contaminants Chemistry. Washington, DC 20204
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De functie van alle organen, weefsels en het gehele organisme is afhankelijk van de
efficiëntie van de biologische verwerking van de voedings-toxiciteitsverhouding van de
individuele cel.
Organen, zoals de lever, besteden een belangrijk deel van hun inspanningen om het lichaam
van deze ongewenste maar in de omgeving aanwezige toxines te ontdoen.
Wanneer er een overmaat van giftige stoffen is, slaat het lichaam deze ongewenste toxines
op in vet en over het algemeen zijn vetafzettingen nadelig voor de belangrijkste organen.
MRET-activering van water heeft een aantal verbazingwekkende eigenschappen aangetoond
bij zowel mens- als laboratoriumonderzoek. Het vermogen van dit geherstructureerde water
om alleen al te helpen met ontgifting en opname van voedingsstoffen, kan een zeer gunstige
uitwerking hebben op de algehele gezondheid.

WIJZIGING VAN DIËLEKTRISCHE DOORLAATBAARHEID
Dr. Vladimir Vysotskii vond, in zijn onderzoek aan de Staatsuniversiteit van Moskou, dat in
MRET geactiveerd water dat werd blootgesteld aan een elektromagnetisch veld met zeer
lage frequenties, de diëlektrische doorlaatbaarheid van dit water significant afnam (met
80%- 90%) in vergelijking met het niet-geactiveerde water.35
Het is wetenschappelijk bewezen dat cellulaire processen in biologische systemen worden
aangedreven door de lage energie van de biochemische reacties. Bijgevolg maken deze
processen subtiele, laagfrequente elektromagnetische velden die bijdragen aan de
manifestatie van de verminderde diëlektrische doorlaatbaarheid van water in het lichaam.
De diëlektrische doorlaatbaarheid karakteriseert de weerstand van waterdipolen tegen de
uitlijning met het elektromagnetische veld en is direct gecorreleerd met de viscositeit van
water. Zo betekent de reductie van diëlektrische doorlaatbaarheid dat er een lagere mate
van weerstand is tegen de uitlijning van waterdipolen die het elektromagnetische veld
volgen. Als gevolg hiervan wordt de intracellulaire communicatie (de transductie van
signalen) op basis van het mechanisme van de uitlijning van waterdipolen met de
elektromagnetische velden verbeterd. De aard van de biofeedback mechanismen die nodig
zijn om homeostase, hormonale niveaus, of orgaan systeem evenwicht te beheersen is
afhankelijk van de optimalisatie van intercellulaire communicatie. Dit is niet een bevinding
die effect heeft op een bepaald orgaan of orgaansysteem, maar die belangrijk is omdat het
een breed spectrum aan effecten biedt op veel of zelfs op alle systemen.
35

Vysotskii V I. Experimental Observation and the Biophysical Model of Strong Germicidal
Activity of Water Activated with the help of MRET Process and Investigation of Physical
Properties of MRET Activated Water and its Successful Application for Prophylaxis and
Treatment of Oncology. Program and Abstract Book, International Congress on Medical
Physics and Biomedical Engineering, August 27 – September 1, 2006, Seoul, Korea.
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MRET GEACTIVEERD WATER EFFECTEN OP
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
De bacteriën, Staphylococcus Aureus, zijn zo ver gemuteerd, dat ze stammen die penicillinevernietigende enzymen bevatten, binnen drie jaar na de introductie van penicilline (1941)
lieten zien.36 Momenteel zijn meer dan vijfennegentig procent (95%) Staphylococcus
Aureus-stammen penicillinebestendig En methycilline resistente stammen (MRSA) zijn
wereldwijd een plaag geworden.37
"In 1992 zijn 13.300 ziekenhuispatiënten in de VS gestorven door bacteriële infecties die de
antibiotica op hen afvuurden, zegt de CDC." 38
CDC studies geven aan dat dit sterftecijfer naar schatting aanzienlijk hoger ligt39 en de
huidige schattingen geven ongeveer 103.000 slachtoffers per jaar aan door MRSA-infecties,
in de VS alleen al.
De effecten van MRET geactiveerd water op Staphylococcus Aureus infecties in vivo in
diermodellen werden onderzocht in de Kiev National Shevchenko University, Oekraïne, door
microbiologie Professor, dr. Lydia Kholodna. In dit experiment werden vierhonderd muizen
verdeeld in groepen. Alle muizen kregen een intraveneuze inenting van gekweekte
Staphylococcus Aureus. Aanvankelijk werd het experiment ontworpen om de tijdsduur van
de activatie te bepalen die het meest effectief was bij Staphylococcus Aureus reductie.
Dertig minuten activeringstijd zou optimaal moeten zijn. De eerste groep was de
controlegroep en ze consumeerden alleen leidingwater. De twee andere groepen muizen
kregen MRET geactiveerd water: de eerste groep gedurende twee weken en de andere
groep gedurende vier weken, vóór het begin van het experiment. Om het niveau van actieve
bacteriën in elk sample (muis) te bepalen, werd een monster van de vloeistof uit de nieren
gehaald en op kweek gezet. Beide groepen muizen op MRET-water hadden een significante
afname van pathogene kolonies na de eerste vierentwintig uur van het experiment.40
Gedurende de eerste negen dagen van het experiment stierf dertig procent (30%) van de
controlegroep aan de Staphylococcus Aureus infectie. In dezelfde periode stierf geen enkele
muis in één van de experimentele groepen (MRET geactiveerd water ).41
Om de effecten van het geactiveerde water op acute lokale ontsteking te bepalen, werd de
inoculatieplaats aan de linker achterpoot onderzocht. Op de controledieren (Figuur VII) werd
een intens rood geworden ontstekingsreactie waargenomen op het oppervlak van deze poot
(pijlpunten naar het gebied), maar op de experimentele MRET-water dieren (Figuur VIII) (pijl)
was er geen dergelijke reactie.
40

Kholodna L S. The Effect of MRET Activated Water on Staphylococcus Infections in vivo in
Animal Model and in vitro on Staphylococcus aureus Wood-46 Culture. Biological
Department of Kyiv National Taras Shevchenko University. Kyiv. 2007.
41 ibid.
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FIGUUR VII: STAP. AUREUS EXPERIMENT, CONTROLE

FIGUUR VIII: STAP. AUREUS EXPERIMENT, MRET WATER

27

De conclusie die hieruit voortvloeit, is dat de reguliere consumptie van MRET-geactiveerd
water niet alleen een antibacterieel effect heeft, maar ook bijdraagt aan de remming van de
ontstekingsreactie.
Tijdens dit experiment werd een aantal analyses van de verschillende immunologische
functies uitgevoerd op de muizen en enkele statistisch significante bevindingen kwamen aan
het licht. Na de eerste vierentwintig uur was er een aanzienlijke toename van de
fagocytactiviteit (een toename van zowel het aantal fagocyten als hun vermogen om
bacteriën te verteren), van de macrofagen en neutrofielen en in de activiteit van de lymfoïde
organen in de groepen van muizen die het MRET geactiveerd water dronken.42
Deze significante bevindingen zijn indicatief voor een verhoogde effectiviteit in het
immuunsysteem, omdat deze celtypes in de eerste verdedigingslinie staan.43
Door het versterken van de elementen van de immuunrespons (cytotoxische macrofagen,
lymfocyten, T-cellen, monocyten, neutrofielen, natuurlijke moordenaarscellen) zal het
lichaam een passend antwoord op elke aanval op het immuunsysteem kunnen leveren. NKcellen (natuurlijke moordenaarscellen) zijn de handhavers van het immuunsysteem,
waardoor virussen en kankercellen zonder meer worden gedood.44 Verhoogde cytotoxische
activiteit van lymfocyten stelt het immuunsysteem in staat een gunstiger eerste lijn van
verdediging te bieden tegen elke indringer, inclusief chronische ziekten en kanker.45 NKcellen functioneren zelfs als de immuun-cascade wordt aangetast. Deze veranderingen
kunnen worden beschouwd als een verhoogde algehele weerstand.
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Kholodna L S. The Effect of MRET Activated Water on Staphylococcus Infections in vivo in
Animal Model and in vitro on Staphylococcus aureus Wood-46 Culture. Biological
Department of Kyiv National Taras Shevchenko University. Kyiv. 2007.
43 Ibid.
44 Simone C. Cancer & Nutrition. Garden City Park, New York. Avery Publishing Group.
1992; p45.
45 Imai Kazue, Matsuyama Satoru et al. Natural cytotoxic activity of peripheral-blood
lymphocytes and cancer incidence: an 11 year follow up study of a general population.
Lancet. Vol 356 Issue 9244. November 2000; p1795-99. 46 Kholodna L S. The Effect of MRET
Activated Water on Staphylococcus Infections in vivo in Animal Model and in vitro on
Staphylococcus aureus Wood-

28

Het anti-bacteriële effect van het MRET-geactiveerde water is bevestigd in andere
experimenten. Zo’n negentig procent (92%) reductie42 van Staphylococcus aureus werd
veroorzaakt door MRET activatie van een bacterie groei medium.46
Een andere studie demonstreerde de antibacteriële eigenschappen van het MRETgeactiveerde water door de vernietiging van zesentachtig procent (86%) fecale coliforme
bacteriën (Figuur IX) .47 48 De consistentie van deze resultaten bevestigt de testhypothese dat
MRET-activering van een vloeistof in staat is om de groei van pathogene micro-organismen
te onderdrukken en derhalve in staat is om ook de vloeistof te steriliseren.49

46

Culture. Biological Department of Kyiv National Taras Shevchenko University. Kyiv. 2007.
Smirnov, I. “Activated Water,” Explore Magazine. 2002;(11).2.
48Vysotskii V I, Smirnov I V, Kornilova A A. Introduction to the Biophysics of Activated Water.
Universal Publishers. Boca Raton, FLA. 2005.
49Kholodna L S. The Effect of MRET Activated Water on Staphylococcus Infections in vivo in
Animal Model and in vitro on Staphylococcus aureus Wood-46 Culture. Biological
Department of Kyiv National Taras Shevchenko University. Kyiv. 2007.
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MRET ACTIVATED WATER EFFECTEN OP ESCHERICHIA COLI
Eén van de meest gevaarlijke kolivormen is Escherichia coli. De bacteriën zijn zeer
overvloedig aanwezig aan het distale einde van het spijsverteringskanaal (dikke darmkanaal),
maar het is extreem septisch, overal vanaf het proximale uiteinde (mond) naar de maag en
kan voedselvergiftiging en andere infecties veroorzaken.
Fecale stof bevat E. coli.
Een recente studie over Escherichia coli (E. coli) werd uitgevoerd in het Kiyv (Kiev) Instituut
voor Microbiologie en Virologie van de Oekraïense Academie van Wetenschap in zowel
aërobe als anaërobe omgevingen.
De aërobe studie leidde tot een belangrijke vermindering van de groei van deze bacteriën.
Door activatie van het groeimedium gedurende dertig minuten werd de E. coli-groei dertig
keer (30-voudig) verminderd.55
Activatie van het voedingsmedium gedurende zestig minuten verhoogde de effectiviteit van
de E. coli remming met een factor tien (300 keer) .50
In de anaërobe studie, waarbij de condities in de onderste deel van de darm (dikke darm),
waar E. coli deel uitmaakt van de normale flora, was er geen vermindering van het aantal
bacteriën.51 De aanwezigheid van E. coli in de dikke darm vertegenwoordigt een deel van het
integraal evenwicht, nodig om vermenigvuldiging van andere micro-organismen en het
creëren van onevenwichtigheden die hierdoor de homeostase en de ziekteprocessen
verstoren, te voorkomen. Het feit dat het MRET-geactiveerde water deze balans niet
verstoorde is een aanvullend positief fysiologisch voordeel van de structurele veranderingen
in het watermolecuul.

FIGUUR IX: MRET ACTIVATED WATER EFFECTEN OP TOTALE AANTAL KOLIVORMEN
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De theorie achter de anti-pathogene effecten gegenereerd door het MRET-geactiveerde
water veronderstelt, dat deze MRET-elektromagnetische velden interactie hebben met de
abnormale velden die door het DNA van gemuteerde cellen worden gegenereerd, zoals
gevonden in virussen en bacteriën. Een destructieve interferentie, die de biochemische
reacties die in deze cellen worden gecreëerd, onderdrukt.52 53 De potentiële mogelijkheden
voor de anti-pathogene effecten van MRET-geactiveerd water zijn eindeloos, zoals ook blijkt
uit sommige andere virale studies.
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Smirnov I V. The Effect of MRET Activated Water on Microbiological Culture Escherichia
coli K-12 and on Complex Microbiological Associations. Explore Magazine. 2008; 17(1):p.16.
51 Ibid.
52 Smirnov I V. Mechanism of\] Activated Water’s Biological Effect on Viruses. Explore
Magazine. 2003;(12)4:p.34-36.
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MRET ACTIVATED WATER EFFECTEN OP HIV
Eén van de meest destructieve virussen waar de mensheid ooit mee is geconfronteerd, is het
virus dat AIDS veroorzaakt. Thailand is een land in Zuidoost-Azië waarin, om een aantal
redenen een veel groter deel van de bevolking aan HIV infecties lijdt.
De klinische onderzoeken en waarnemingen bij patiënten die aan AIDS lijden, werden
uitgevoerd door de Wat Phrabaatnamphu AIDS / HIV-stichting, net buiten Bangkok,
Thailand. onder leiding van Dr. Peerayot Trongsawad.
In het klinisch experiment bestond de experimentele groep uit acht-en-dertig AIDSgeïnfecteerde patiënten. Elke patiënt dronk anderhalve liter MRET geactiveerd water per
dag, in combinatie met de hun voorgeschreven antiretrovirale (ARV) en farmaceutische
therapieën. Een tweede groep AIDS-geïnfecteerde patiënten kreeg het MRET-geactiveerde
water niet, maar ze kregen wel de hun voorgeschreven antiretrovirale en farmaceutische
medicijnen. Deze patiënten vormden de controlegroep.
Tijdens de klinische observaties werden alle patiënten, zowel in de controle- als
experimentele groep, regelmatig getest op CD4 en verplicht om wekelijkse subjectieve
rapporten over hun gezondheidstoestanden in te dienen.54
Dr. Peerayot's klinische observaties van de AIDS-patiënten die het MRET-geactiveerde
waterregime kregen liet een dramatische toename zien van CD4-tellingen (variërend van een
initiële telling van twee (2) cellen per milliliter tot een uiteindelijke telling van achthonderd
en veertig (840) cellen per milliliter.55 Een normale telling ligt in het bereik van achthonderd
(800) tot twaalfhonderd (1200) cellen per milliliter. Alles wat minder is wordt beschouwd als
een dysfunctioneel immuunsysteem.
In dit onderzoek was er een dramatische daling van de virale belasting (minder dan vijftig) bij
de meeste patiënten. Virale belasting is een indicatie van het niveau van virusinfectie in een
lichaam.
Dr. Peerayot's observatie van AIDS-patiënten omvatte ook de subjectieve evaluatie en
erkenning van eventuele gezondheidsverbeteringen voor beide groepen. Meer dan vier-ennegentig procent (94%) van de patiënten die het MRET-geactiveerde water namen,
beschrijven significante gunstige gezondheidsveranderingen. Daarentegen was er geen
subjectief vastgestelde gezondheidsverbetering voor de symptomen van de AIDS-patiënten
in de controlegroep. Dit staat los van het feit dat beide groepen de antiretrovirale therapie
volgden.56 57
54 Smirnov I V. Clinical Observation by Peerayot Trongsawad, M.D., Using MRET Activated
Water as Additional Treatment. Explore Magazine. 2006;(14)6.
55 Smirnov I V. The Physiological Effect of MRET Activated Water on Patients Suffering from
AIDS. Explore Magazine. 2006;(15)2:p.37-40.
56 Smirnov I V. The Physiological Effect of MRET Activated Water on Patients Suffering from
AIDS. Explore Magazine. 2006;(15)2:p.37-40.
57 Smirnov I V. Clinical Observation by Peerayot Trongsawad, M.D., Using MRET Activated
Water as Additional Treatment. Explore Magazine. 2006;(14)6.
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Afbeelding X is een foto genomen van een man die HIV-positief is en aan AIDS lijd.
Hij is één van de achtendertig patiënten in het experiment. Zijn huidskleur is veel donkerder
geworden door de gevolgen van de ziekte op de lever. Bij een Kaukasisch individu zou de
kleurverandering meer van een onnatuurlijk geel/ groen tintje zijn, wat normaal is bij
leverfalen en het onvermogen van het lichaam om op een efficiënte manier te ontgiften, als
dat al lukt. Hij lijkt ook opgezwollen en ontstoken over zijn hele lichaam. Bloedonderzoek liet
een extreem hoge virale belasting en zeer lage CD4-telling zien.58

FIGUUR X MRET WATER EFFECTEN OP HIV, CONTROLE

Na de consumptie van een en een half liter MRET geactiveerd water dagelijks gedurende
acht dagen, zijn er radicale veranderingen aangebracht. In figuur XI (augustus 2004) kunnen
veranderingen in de huidkleuren die weerspiegelen de verbeterde leverfunctie
waargenomen worden. De zwelling die door zijn lichaam was zichtbaar is in een zeer korte
periode aanzienlijk gedaald.
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33

FIGUUR XI: MRET WATER EFFECT OP HIV, TIEN DAGEN VAN MRET WATER CONSUMPTIE

De observaties van de AIDS/HIV-patiënten in deze studie duurden ongeveer een jaar, van
augustus 2004 tot augustus 2005.
In figuur XII (juli 2005) zien we dezelfde patiënt, bijna elf maanden na het starten van het
MRET-waterverbruik. Sinds de eerste verschijning is de verandering zo dramatisch, dat het
moeilijk is om de patiënt van zijn eerdere foto's te herkennen.
Er lijkt een einde te komen aan de normale etiologie van zijn HIV-infectie. Op zijn foto is te
zien, dat zijn algehele ontsteking is afgenomen en dat de verkleuring van zijn huid als gevolg
van zijn leverfunctie is verdwenen. Zijn virale belastings-telling daalde tot beneden de vijftig
en zijn CD4-telling is gestegen naar 840.
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FIGUUR XII: MRET WATER EFFECT OP HIV, NA ELF MAANDEN MRET WATER

ACIDIC-ALKALINE BALANS EN MRET WATER GEHEUGEN
De pH-schaal wordt gebruikt om de zuurgraad of alkaliniteit van elke oplossing te meten. Het
is een logaritmische schaal die de concentratie van waterstofionen in de oplossing
weerspiegelt die wordt uitgedrukt door reciprocals van de macht 10. Hij loopt van 0 tot 14.
Getallen minder dan 7 zijn in het zure bereik; getallen groter dan 7 zijn in het alkalisch
bereik. Een hoge pH waarde komt overeen met een relatief lage concentratie van
waterstofionen. Een lage pH waarde duidt op een relatief hoge concentratie van
waterstofionen.
Zuiver water heeft een concentratie van 10-7 waterstofionen (H +) die gelijk is aan de
concentratie van hydroxylgroepen (OH-). Dit vertaalt zich in een neutrale pH-factor van 7,
die niet zuur noch alkalisch is. Azijn heeft een concentratie van 10-4 waterstofionen; De pHwaarde is 4, wat zuur is.
35

Natriumhydroxide heeft een pH-waarde van 14, wat extreem alkalisch is; Zoutzuur heeft een
pH-waarde van 0, wat extreem zuur is.
Uit studies aan de “Moscow State University, Rusland” en “CAI Environmental Laboratory in
Carlsbad, Californië” betreffende pH, bleek dat de 30 minuten MRET-activatie de tendens
had om de pH-waarden van water dichter bij de neutrale pH = 7,0 59 60 te brengen in
vergelijking met niet-geactiveerd water. De resultaten kunnen afhangen van de
aanvankelijke pH-waarde van het water, het type en de bron van het water, de tijd van
activatie en een aantal milieuomstandigheden.
Het onderzoek dat is uitgevoerd bij de Moscow State University op MRET geactiveerd
gedestilleerd water gedurende respectievelijk 15, 30, 45 en 60 minuten, evenals op nietgeactiveerd water, toonde het oscillerende en fluctuerende karakter van pH-waarden. De
resultaten voor de eerste 4 uur na de wateractivering worden weergegeven in figuur XIII en
de resultaten voor de eerste 16 dagen na de wateractivering in figuur XIV.
FIGUUR XIII: MRET WATER EFFECT OP pH-WAARDEN IN DE EERSTE 4 UUR

59 Vysotskii

V I, Smirnov I V, Kornilova A A. Introduction to the Biophysics of Activated Water.
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Activity of Water Activated with the help of MRET Process and Investigation of Physical
Properties of MRET Activated Water and its Successful Application for Prophylaxis and
Treatment of Oncology. Program and Abstract Book, International Congress on Medical
Physics and Biomedical Engineering, August 27-September 1, 2006. Seoul, Korea.
36

FIGUUR XIV: MRET WATER EFFECT OP pH-WAARDEN IN DE EERSTE 16 DAGEN

Het feit dat de oscillerende veranderingen in de pH-waarde kunnen worden waargenomen,
niet alleen voor de eerste uren, maar zelfs gedurende meerdere dagen (minstens 14 dagen
bij 30 minuten MRET-activering) ondersteunt het idee dat het water gedurende enkele
dagen MRET gunstige eigenschappen kan behouden op kamertemperatuur.
De resultaten van deze test bevestigen de wetenschappelijk geldende inzichten over het
bestaan van 'watergeheugen', met andere woorden, het vermogen van water om de
informatie voor significante tijd op te slaan. Een andere studie over oncologieziekten in
dierenmodellen, uitgevoerd bij het Kiev Instituut voor Experimentele Pathologie, Oncologie
en Radiobiologie van de Oekraïense Academie van Wetenschap, bevestigde het vermogen
van MRET water om zijn gezondheids-bevorderende eigenschappen te behouden
gedurende 45 dagen, toen het op 0 ° C gekoeld werd.
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MRET WATER VERBETERT DE ONTWIKKELING VAN
HERSENWEEFSELS
In mei 2005 is een onderzoek uitgevoerd bij het Centrum voor Onderzoek op het gebied van
Neurodegeneratieve Ziekten bij de Universiteit van Toronto, onder leiding van Dr. Fraser.
Dr. Fraser onderzocht het effect van MRET geactiveerd water bij transgene muizen met de
ziekte van Alzheimer.
Dit onderzoek liet een toename zien in de ontwikkeling van de hersenweefsels in de groep
muizen die MRET water hadden geconsumeerd. De gemiddelde waarde van het totale
hersenoppervlak voor de muizen die het MRET-geactiveerde water kregen werd verhoogd
met vijftien procent in vergelijking met het totaal hersenoppervlak van de muizen in de
controlegroep (figuur XV) .61
FIGUUR XV: MRET GEACTIVEERD WATER, EFFECT OP DE HERSENS
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ANTI-TUMOR EFFECT
Een zeer indrukwekkende studie met MRET geactiveerd water werd uitgevoerd op
vijfhonderd (500) muizen bij het Kiev Instituut voor Experimentele Pathologie, Oncologie en
Radiobiologie, het Ukraïnisch Instituut voor Wetenschappen onder leiding van Dr. V.I.
Vysotskii.62 Het doel van dit experiment was tweeledig: om te bepalen of het MRET
geactiveerde water effectief was tegen kankercellen, en als die initiële hypothese waar was,
om de activatieperiode te bepalen die het meest effectief was bij het behalen van deze
resultaten. Dit experiment betrof ongeveer vijfhonderd transgene muizen. Een transgene
muis is een muis die kan worden geïnduceerd om menselijke ziekten te ontwikkelen, in dit
geval Ehrlich's Ascites Tumor en Sarcoma.
In de loop van het onderzoek werd de controlegroep alleen gedistilleerd water te drinken
gegeven terwijl de twee andere groepen muizen MRET geactiveerd water kregen.
Drie weken na het inoculeren van tumorcellen aan alle muizen bleken de resultaten van de
experimenten aanzienlijke statistisch significante verschillen op te leveren voor de muizen
op MRET water, in vergelijking tot de controlegroep..63 Het MRET water, geactiveerd
gedurende verschillende perioden (15, 30, 45 en 60 minuten) en MRET-water dat gedurende
45 dagen in een koelkast werd bewaard, waren in staat de tumorgroei te beïnvloeden, maar
het water dat dertig minuten was geactiveerd was het meest effectieve. De substantiële
anti-tumor werking werd bevestigd door een zeer sterke vermindering van het totale aantal
levensvatbare tumorcellen van zes-en-zeventig procent (76%) van het totale aantal
werkzame tumor cellen, in een groep ”Preventieve behandeling” en van vijfenvijftig procent
(55%) in een 'Therapeutische behandeling' groep, die de dertig minuten geactiveerd MRET
water kreeg.64. 'Preventieve behandeling 'bestond uit het ontvangen van MRET water
gedurende 2 weken vóór en 3 weken nadat tumoren werden geïnduceerd. 'Therapeutische
behandeling' bestond uit het ontvangen van MRET geactiveerd water, alleen gedurende 3
weken nadat de tumoren werden geïnduceerd. Bovendien waren aan het einde van het
experiment alle overlevende dieren van de controlegroep bedekt en opgezwollen met
tumoren (Figuur XVI, A), maar de muizen uit beide groepen op MRET-geactiveerd water
vertoonden geen duidelijke zwelling (Figuur XVI, B). 65
63Vysotskii

V I. Experimental Observation and the Biophysical Model of Strong Germicidal
Activity of Water Activated with the help of MRET Process and Investigation of Physical
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Treatment and Enhanced Tumor Resistance in Oncology. European Journal for Scientific
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Treatment and Enhanced Tumor Resistance in Oncology. European Journal for Scientific
Research. 2007;16(40:p.575-583
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FIGUUR XVI: ERLICH’S SARCOMA TRANSGENE MUIZEN

MRET WATER EN LANG LEVEN
In dit oncologisch experiment, waarbij vijfhonderd muizen waren betrokken, kwamen
statistisch significante uitkomsten aangaande de levensduur aan het licht.
Bij de muizen die MRET geactiveerd water kregen gedurende 2 weken voorafgaand aan de
inenting met tumorcellen en gedurende de 3 weken nadat de tumoren werden geïnduceerd,
werd de levensduur verhoogd met een-en-zestig procent (61%). Bij de muizen die alleen
MRET water kregen gedurende de 3 weken na de inenting met tumorcellen, werd de
levensduur verhoogd met drie-en-veertig procent (43%).66
Eerder had dr. John Stelle al, in het Laboratorium van Engene Biotechnologies Inc., in vitro
laboratoriumonderzoek uitgevoerd om de effecten van MRET-geactiveerd water op
verschillende soorten lymfoomcellen, te bepalen. De verschillende soorten Lymfoomcellen
werden geïncubeerd met het verdunde MRET-geactiveerde water gedurende vierentwintig
(24) uur. Dit bleek een consistente remming van groei van tumorcellen door MRET water op
te leveren bij een verhouding van 1:10. Het verdunde geactiveerde water onderdrukte het
metabolisme van menselijke kankercellen (BUC) met drieëndertig procent (33%), Canine
kankercellen (lymfoom 1308) met vijftig procent (50%) en Feline kankercellen (FL74) met
tien procent 10%) in vergelijking met de controle situatie.67
66
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FIGUUR XVII: MRET WATER VERSUS KANKERCEL GROEI

Een interessante vergelijking tussen geactiveerd water en de rol van chemotherapie bij de
behandeling van kanker verdient de aandacht. Het doel van chemotherapeutische middelen
is om alle elementen van de kanker- (oncologische) groei te vernietigen, voordat de gastheer
sterft. Hoe gek dat ook moge klinken, dat is helaas de praktijk. Meestal brengt
chemotherapie gevolgen en bijwerkingen met zich mee, zoals zwakte en kwetsbaarheid van
het immuunsysteem in meerdere of mindere mate en een aantal andere symptomen. Zulke
negatieve bijwerkingen ontstaan niet bij gebruik van MRET geactiveerd water en feitelijk zijn
alle 'bijwerkingen' fysiologisch gunstig en hebben een positieve invloed op een aantal
aandoeningen.68 69 70
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REMMING VAN DE GROEI VAN KALLUSS WEEFSEL
(PSORIASIS CELLEN)

In een experiment uitgevoerd bij het Kiev Instituut voor Plantgenetica van de Ukraïnse
Academie van Wetenschappen, stelde professor V. Vysotskii de effecten van MRETgeactiveerd water op Kalluscellen vast. Kalluscellen zijn gemuteerde cellen van botanische
oorsprong, die het vermogen hebben om onbeheersbaar te groeien in een voedingsmedium.
Soortgelijke cellen van dierlijke oorsprong staan bekend als psoriasiscellen. Uit het
onderzoek bleek dat MRET geactiveerd water de groei van de kalluscellen verminderde met
93 procent (93%).
Dit vermogen om de snelle groei van Kallusweefsel te remmen is één van de mogelijke
verklaringen voor het feit dat diverse personen die aan psoriasis lijden zo’n snel herstel van
de meeste van hun klachten hadden, alleen door het drinken van MRET water en door het
ook op de beschadigde huid te spuiten.
In een studie die in Thailand is uitgevoerd bij een aantal psoriasis patiënten, die al enkele
jaren met antihistamine waren behandeld, waren hun problemen in een paar maanden
verdwenen.71
In figuur XVIII laat een van de proefpersonen in de studie de psoriasis huidletsels op zijn arm
zien.
Na slechts drie weken gebruik van het MRET-geactiveerde water, hebben de huidletsels
opmerkelijk gereageerd en zijn ze bijna verdwenen (figuur XIX).
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FIGUUR XVIII PSORIASIS, VÓÓR MRET GEACTIVEERD WATER

FIGUUR XIX PSORIASIS, NA 21 DAGEN MRET GEACTIVEERD WATER
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MRET WATER EN CHEMOTHERAPIE
Het doel van chemotherapie is om tumoren te vernietigen voordat aanzienlijke
onherstelbare schade is veroorzaakt. De klinische observatie werd uitgevoerd bij “CedarsSinai Comprehensive Cancer Center” bij een patiënt die een chemotherapie behandeling
onderging voor neus-keelholtekanker. Deze patiënt had MRET geactiveerd water gedronken
gedurende zijn chemotherapie en dit regime heeft op zeer positieve wijze zijn
immuunsysteem beïnvloed.
De hoeveelheid witte bloedcellen (WBCC) neemt bij chemotherapie gewoonlijk af tot twee à
drie procent (2% -3%) van het niveau vóór de chemotherapie van een patiënt (meer dan 90%
reductie), maar in dit geval was de afname slechts vijf tot negen procent (5% -9%) van het
niveau vóór de chemotherapie.
MRET water inname verhinderde de afname van de WBCC naar de normale, veel lagere,
niveaus en veroorzaakte het herstel van de WBCC naar de pre-chemotherapie niveaus in
slechts twee tot drie dagen. Deze terugkeer naar de niveaus van vóór de therapie vereist,
normaal gesproken, ongeveer drie tot vijf weken.72 Dit fenomeen wordt verder onderzocht,
omdat een van de belangrijkste gezondheidsproblemen in Amerika vandaag de afname van
de immuunsysteemfunctie is.73
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VERMINDERING VAN VRIJE RADICALEN IN MRET GEACTIVEERD
WATER
Vrije radicalen (ionen) kunnen de cel-functie negatief beïnvloeden. Bijgevolg leidt de
vermindering van het gehalte aan vrije radicalen in het lichaam tot de verbetering van de
lichaam homeostase en van het metabolisme. Testen uitgevoerd bij C.A.I. Milieu
Laboratorium in Carlsbad, USA lieten een afname van het aantal vrije radicalen zien, na
MRET-activering. 74 75 Dit fenomeen wordt verder onderzocht.
De resultaten kunnen afhangen van het type vrije radicalen, initiële niveaus van concentratie
van vrije radicalen in het water, van het type en de bron van water, de tijd van activatie en
van een aantal omgevingscondities.
In het water dat is geactiveerd gedurende 30 minuten, daalde de hoeveelheid calcium ionen
met 72% en de hoeveelheid ionen magnesium ionen daalde met 18%. Als gevolg hiervan
daalde de hardheid van het water (gecombineerde hoeveelheid calcium ionen en
magnesium ionen) met 45%. Deze resultaten ondersteunen het idee dat vrije radicalen
(positieve ionen) binding maken met de “long-range” multilaterale gepolariseerde
moleculaire structuren in MRET water en daardoor minder effect hebben op het proces van
een goede cellulaire functie. De daling van de hardheid in MRET-geactiveerd water draagt bij
tot de zachte en gladde smaak!
Het proces van activatie verhoogde de troebelheid van water met 18%. De toename van de
troebelheid illustreert dat vrije radicalen zich binden met de op afstand gepolariseerde
moleculaire structuren van MRET geactiveerd water en zich kunnen afzetten.
FIGUUR XX MRET WATERHARDNESS TESTING
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INNAME VAN MRET WATER EN LEVENDE BLOEDCEL ANALYSE
Levende bloedcelanalyse werd, met behulp van de “dark field” microscopische technieken,
uitgevoerd door Dr. Vincent Seet in het ”Elixir Health Laboratorium” in Singapore. In
onderstaande afbeelding (Figuur XXI), werd het bloedmonster van de patiënt afgenomen,
voordat MRET-geactiveerd water werd ingenomen. Dit monster laat Rouleau formaties
zien.76 Rouleau formaties zijn ketens rode bloedcellen, die optreden als de plasmaproteïne
concentratie verhoogd is. Deze gestapelde rode bloedcellen (RBC's) zijn een indicatie dat de
ESR (Erythrocyt Sedimentation Rate) ook wordt verhoogd. Situaties zoals infecties,
inflammatoire aandoeningen, bindweefselstoornissen en kanker kunnen Rouleau formaties
laten zien. Een complicerende factor van Rouleau formatie is, dat één van de functies van
rode bloedcellen is, het leveren van zuurstof aan alle weefsels in het lichaam. Wanneer de
rode bloedcellen geclusterd zijn, zijn ze niet in staat zich voort te bewegen door de kleinere
aders en capillaire bloedvaten en hun zuurstof afleveren. Vaak kunnen symptomen zoals
vermoeidheid, kortademigheid en slechte bloedsomloop leiden tot een koude-gevoel aan
het uiteinde van de ledematen. Twintig minuten na het drinken van het MRET-geactiveerde
water zijn de meeste Rouleau-formaties afgebroken en kunnen de rode bloedcellen kunnen
gezien worden als individuele ronde bolletjes, die nu de levens-ondersteunende zuurstof die
ze meebrengen af te leveren.
FIGUUR XXI: LEVENDE BLOEDCELANALYSE, VÓÓR MRET WATER

76Vysotskii
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FIGUUR XXII: LEVENDE BLOEDCELANALYSE, NA MRET WATER

GEASSOCIEERDE MRET WATER ACTIVATIE BEVINDINGEN
Hoewel de focus van dit boek ligt op de effecten van de MRET Technologie op de menselijke
fysiologie, is het belangrijk om op enkele andere onderzoeken te wijzen. Het onderzoek naar
de effecten van MRET geactiveerd water op plantengroei en ontkieming is gedurende drie
(3) maanden periode uitgevoerd bij het Kiev Instituut van Planten Genetica van de
Oekraïense Academie van Wetenschappen. In het kader van dit onderzoek werd
geconstateerd dat MRET water de groeicyclus verbeterde en het proces van zaadkieming
van verscheidene planten, met name kool, pompoen, snijbonen, tuinradijs en peren,
versnelde.
Het proces van MRET-activering beïnvloedt andere vloeistoffen op een vergelijkbare manier.
In september 2007 activeerde een wijngaardeigenaar een aantal verschillende
jaargangen wijnen en hij voerde een vergelijkende smaakproef uit. Haar conclusie was dat
de wijn die dertig minuten geactiveerd was, een verminderde tanninesmaak had, schijnbaar
een meer gerijpte smaak. Er werd geen kwantitatieve evaluatie van tannine gehalte
uitgevoerd, maar haar consensus als wijnproever was, dat de wijn duidelijk in waarde
verbeterde, door de verschillen in zachtheid en smaak.
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MRET WATER, THERMOGRAFISCHE STUDIES
Dr Linda Fickes, een talentvolle arts en medische thermograaf uit Hawaii, heeft een aantal
fantastische bevindingen laten zien over het vermogen van MRET geactiveerd water om de
cellulaire opwarming door inflammatoire omstandigheden te verminderen.
Figuur XXIII toont een zesjarig meisje dat lijdt aan een rechter middenoorinfectie (otitis
media). Dit verschijnt aan de linkerkant van de afbeelding in dit boek.

FIGUUR XXIII: THERMOGRAFIE BEELD, OTITIS MEDIA, VÓÓR MRET WATER

Vijf minuten na het consumeren van 8 gram MRET geactiveerd water werd de afbeelding
hieronder (Figuur XXIV) vastgelegd. Er is geen overmatige warmte meer in de oor-, mond- of
sinusgebieden.
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FIGUUR XXIV: THERMOGRAFIE BEELD, OTITIS MEDIA, NA MRET WATER

Dr. Fickes maakte de volgende opnames van een tienjarige jongen met allergische rhinitis.
Let op de overmatige warmte in de sinusgebieden (frontale en maxillaire), neus- en
mondgebieden. Inflammatoire aandoeningen veroorzaken een toename van extracellulaire
vloeistoffen (oedeem), waardoor een daarop volgende versnelde immuunrespons
plaatsvindt. Deze activiteit veroorzaakt de verhoogde warmte (temperatuur) in de gebieden
die in Figuur XXV worden gezien.

FIGUUR XXV: THERMOGRAFIE BEELD, 10 JAAR OUDE, RHINITIS ONTSTEKING, VÓÓR MRET
WATER
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FIGUUR XXVI: THERMOGRAFIE BEELD, 10 JAAR OUD, RHINITIS ONTSTEKING, NA MRET
WATER

In figuur XXVI zien we de opname van dezelfde tien jaar oude jongen, gemaakt vijftien
minuten na het consumeren van zo’n 600 gram MRET geactiveerd water. Het is een
bewezen feit dat consumptie van MRET geactiveerd water de ontsteking vermindert. Deze
thermografische afbeeldingen tonen aan dat de opwarmingseffecten aanzienlijk zijn gedaald
door de vermindering van de ontstekingsconditie van de rhinitis.
Recente studies hebben aangetoond dat het verouderingsproces en de geleidelijke toename
van het lichaamsvetgehalte bijdragen aan de afname van het totale watergehalte in het
lichaam. De gemiddelde vijf-en-veertig jaar oude man heeft een lichaamsgehalte van
ongeveer vijfenzestig tot zeventig procent (65% -70%) water, maar een zwaarlijvige man van
dezelfde leeftijd bestaat voor slechts ongeveer vijfenveertig procent (45% ) uit water. Het
watergehalte van de gemiddelde man op een leeftijd van zeventig laat een daling zien tot
45% à 50%.77
Deze thermografische beelden laten een significante vermindering zien van de toegenomen
warmte-effecten als gevolg van de afname van de inflammatoire conditie van de rhinitus.

77Smirnov
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Door gebruik te maken van magnetische resonantiebeelden ontdekten Japanse
onderzoekers, dat veroudering niet alleen resulteert in uitdroging, maar dat intercellulair
water significante structurele veranderingen ondergaat: de hoeveelheid biologisch water dat
aan biologische macromoleculen wordt gebonden stijgt en de hoeveelheid "vrij"
gestructureerd water vermindert.78
Bijgevolg nemen cellulaire communicatie, aflevering van nutriënten, ontgifting, oxygenatie
en andere biologische functies, gebaseerd op de dynamische interacties van bio-water, af
met de leeftijd. Het proces van omzetten van bio-elektrische signalen in biochemische
reacties (cellulaire communicatie) vermindert ook, waardoor de cellulaire reparatie- en
replicatiemechanismen op een evenredige manier worden afgebroken en de
stofwisselingsefficiëntie van het lichaam wordt beïnvloed. Het hydrateren van het
lichaamsweefsel helpt de functies van cellulaire systemen te verbeteren, de metabolische
competentie te herstellen en het verjongingsproces te ondersteunen.79 MRET-geactiveerd
water heeft laten zien, uitstekende fysiologische en fysieke eigenschappen te hebben. 80 81
Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de structurele veranderingen, veroorzaakt door
de MRET-activering van water, wat resulteert in een andere moleculaire configuratie van het
water, de sterkere waterstofbinding en de veranderingen in de moleculaire structuren.
Een ander belangrijk voordeel van het geactiveerde water is dat levende organismen geen
significante energie nodig hebben om geactiveerd water te assimileren en te metaboliseren,
om compatibel te zijn met de bekende structuur van cellulair water. Dit stelt alle organen en
weefsels in het lichaam in staat om de benodigde hoeveelheid gestructureerd water te
ontvangen, die hun functioneren zal verbeteren en ondersteunen. Uit de bevindingen van
voorgaande onderzoeken die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd, blijkt, dat deze
veranderingen een aantal problemen kunnen elimineren en als gevolg daarvan de
individuele gezondheidstoestanden gunstig beïnvloeden en veel systemische
gezondheidsproblemen oplossen.
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TABEL I: DE FUNCTIES VAN MRET GEACTIVEERD WATER
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HOOFDSTUK 4, DE EMF CRISIS
"Elektromagnetische velden en straling beschadigen DNA en verhogen celdood en zijn
daarom een alomtegenwoordig universeel genotoxisch carcinogeen, dat de cijfers van
kanker-, hart-, reproductieve en neurologische aandoeningen en sterfte in humane
populaties verhoogt. Daarom is er geen veilig drempelniveau. Het enige veilige
blootstellingsniveau is nul, een stelling bevestigd door de dosis-respons trends in
epidemiologische studies "
Dr. Neil Cherry, Associate Professor aan de Environmental Health Lincoln Universiteit,
Nieuw-Zeeland
Mensen zijn elektrische wezens. In feite functioneren onze neurologische systemen door
gebruik te maken van elektrische stromen (cerebrale cortex, corticale kanalen) en kunnen
we onze eigen endogene elektriciteit opwekken, zonder daarbij betrokken externe
mechanismen (sino-atriale knoop van het hart).
Elektromagnetische velden van diverse sterkten en frequenties zijn in overvloed aanwezig in
onze omgeving. Wanneer elektriciteit de energiecentrale verlaat, is het echter wel schone 50
of 60 Hertz sinusgolf energie. Echter, onderweg wordt hij beïnvloed door stroompieken
(transiënten), radiofrequenties (RF) en harmonische golven, als hij door elektronische
weerstanden en apparaten gaat. De elektriciteit wordt opgesneden in kleinere segmenten,
wordt gekoppeld met hoge frequenties (RF) en verspreidt zich over de draden, buizen en
zelfs de grond. De elektrische energie die door krachtcentrales wordt opgewekt, heeft allel
kans om zich met al deze frequenties te verbinden. De energie verlaat de centrale en
stroomt over hoogspanningsleidingen, wordt dan door transformatoren (die de spanning
verlagen) en in individuele woningen en gebouwen geleid. Elektrische en magnetische
velden omgeven elk onderdeel van deze energietransmissie.
EMF's (elektromagnetische velden) worden gecreëerd door het opwekken, het transport en
daaropvolgend gebruik van elektriciteit door elk apparaat. Met andere woorden,
hoogspanningsleidingen, elektrische bedrading, transformatoren en elektrische apparatuur
creëren dit gevaar, ofschoon de werkelijke velden in uw huis afhankelijk zijn van veel
factoren. EMF's omvatten ook elektrostatische velden (velden die gelijkstroom omringen),
radiofrequenties (RF) en elektrische ruis. EMF's worden ook gecreëerd door een elektrische
vonk die voorkomt wanneer er een sterke energiebron is, zoals een bougie, bliksem of de
koolborstels in een inductielast (elektrische motor, koelkast, (oven)ventilator,
airconditioningcompressor, etc.). Deze velden zijn zorgwekkend en worden aangeduid als
hoogfrequente, “microsurge transients” of 'vieze' elektriciteit. De intensiteit van deze
stroompieken fluctueert met de geleidbaarheid van het orgaan of weefsel, maar deze
energie kan ionisatie van serum- of cellulaire elektrolyten produceren en de lichaamschemie
veranderen. De effecten van EMF zijn op cumulatieve basis, zodat het bewust zijn van uw
omgeving kan helpen verstandige beslissingen te nemen. Huidig bewijs van de top
wetenschappelijke onderzoekers geeft aan, dat er ernstige redenen zijn voor bezorgdheid
over de bijbehorende gezondheidsrisico's van ELF's ‘(“extreem llage frequenties) en RF’s
(radio frequenties.82.
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Informatie sijpelde door vanuit de Sovjetunie, waar wetenschappers al meer dan vijftig jaar
hebben gestudeerd op verhoogde gevallen van kanker, depressie, hartstoornissen en andere
gezondheidsstoornissen onder de bevolking, die door EMF’s werden veroorzaakt. Volgens
Yuri Grigoriev, voorzitter van het Russisch Nationaal Comité voor niet-ioniserende
stralingsbescherming, is in de voormalige Sovjetunie vijftig jaar lang onderzoek gedaan naar
de biologische effecten van EMF's. De heer Grigoriev pleit voor de overtuiging dat
blootstelling aan magnetische velden (EMF's) groter dan twee milliGauss (mG.) kanker
veroorzaakt.
In Noord-Amerika werd in 1979 een van de eerste onderzoeken die een verband aangaven
tussen kanker en hoogspanningsleidingen gepubliceerd door epidemioloog Nancy
Wertheimer en fysicus Ed Leeper.
Zij kwamen tot de conclusie dat kinderen die stierven aan kanker twee tot drie keer meer
kans hadden om binnen veertig meter van een hoogspanningslijn te wonen. EMF's (elektromagnetische velden) werden als mogelijke oorzaak genoemd.83
Na afloop van een belangrijk symposium over de gezondheidseffecten van
elektromagnetische velden in Kazachstan, verklaarde de Amerikaanse ingenieur dr. Karl
Maret: "Er lijkt een bevestiging te zijn dat EMF's een aanzienlijke invloed kunnen hebben op
metabolische systemen, met inbegrip van verhoogde bloedsuikerspiegels, verhoogde lipide
niveaus, verhoogde neuro-regulerende stoornissen, verminderde testosteron niveau’s bij
mannen en effecten op het centrale zenuwstelsel, cardiovasculair- en immuun-systeem.
Over het algemeen blijkt dat EMF-stress leidt tot een snellere veroudering en de huidige
toenama van EMF's, met name het toenemende gebruik van microgolfapparaten op lage
niveau, zoals de mobiele telefoons van onze kinderen, kunnen belangrijke
sociaaleconomische gevolgen hebben.84 "
De verontrustende werkelijkheid is, dat de meesten onder ons praktisch 24 uur per dag door
magnetische velden worden beïnvloed. Er worden elektromagnetische velden gemaakt in
huizen, auto's en natuurlijk door de mobiele telefoon die u gebruikt terwijl u op straat loopt.
Denk daaraan, EMF’s (elektromagnetische velden) zijn overal. Niemand kan het met
zekerheid zeggen, maar het negeren van de duidelijke relatie is een verregaande vorm van
nalatigheid.
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Niemand heeft ons echt verteld welke potentiële dreiging EMF's hebben. Velen van ons zijn
van mening dat hoofdpijn, hartziekte, ADHD, vermoeidheid, pijnen, allergieën,
spijsverteringsklachten, slijmopbouw en chemische gevoeligheid waar een groot percentage
van de bevolking last van heeft, andere oorzaken hebben. Uit epidemiologisch perspectief is
het bewijs onweerlegbaar. Er zijn te veel studies met positieve bevindingen voor dit
gezondheidsprobleem om over het hoofd te worden gezien.
EMF's kunnen zich manifesteren als tweehonderd tot vierhonderd procent (200 tot 400%)
groter risico op ziekten zoals kanker, leukemie, lymfoom, hersentumoren, spontane
abortussen, de ziekte van Alzheimer of zelfmoord (van elektrotechnici) .85 86 87
Een andere prominente Russische onderzoeker, professor Nikitina Valentina, auteur van
"Occupational and Population Health Risks of Radio Frequency Electromagnetic Fields", stelt
dat blootstelling aan elektrische en magnetische velden (EMF) schade kan veroorzaken aan
het centrale zenuwstelsel, de chemische samenstelling van het bloed, hart- en vaatziektes,
met symptomen zoals angina, aderverkalking, pijn op de borst, spijsverteringsstoornissen,
vermoeidheid, hoofdpijn, hoge bloeddruk, slapeloosheid, prikkelbaarheid, lage bloeddruk,
slaapstoornissen en veel andere cardiale en neurologische pathologieën.88
Zij bleef er bij dat de klinische gevolgen van langdurige blootstelling aan EMF eruit zien als
vroegtijdige veroudering.
Een groep internationale onderzoekers heeft hun inspanningen gecombineerd om
afsluitend bewijs te kunnen leveren dat cellen, onder invloed van elektromagnetische
velden, bepaalde signaleringspaden kunnen activeren die met kanker zijn geassocieerd.89 90
Hun resultaten tonen aan dat EMF's de biochemie van het immuunsysteem kunnen
veranderen, waardoor ons weerstandsvermogen wordt beïnvloed. De onderzoeken vinden
consequent sterke associaties van significante EMF-effecten.91 92 93 94 95
Een Zweedse studie in de vroege jaren negentig door Feychting en Ahlbom (1993) toonde
een 1,7 keer hoger risico aan op leukemie bij volwassenen en een 2,7 keer hoger risico op
leukemie bij kinderen.96
Verschillende studies wijzen op een verhoogde incidentie van kanker als gevolg van EMF's.97
98, 99
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Savitz en Loomis hebben een sterke dosis-respons relatie voor hersentumoren
waargenomen.100
Verschillende andere onderzoekers zagen een verhoogd risico op hersentumoren. die
verband houden met EMF's als vermoedelijk veroorzakers.101 102 103 104 105 106 107
Er is een toenemend aantal aanverwante bewijzen gevonden, gekoppeld aan de blootstelling
aan elektromagnetische velden binnenshuis met leukemie en kinderleukemie.108 109 110 111 112
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Veel onderzoekers hebben een duidelijk verband gevonden tussen miskramen (spontane
abortus) en magnetische velden.113 114
Of dit te wijten is aan spontane abortus, miskraam of vroegtijdig zwangerschapsverlies; er
zijn te veel onderzoekers die een verband hebben aangetoond om dit resultaat te negeren.
115

Correlaties met betrekking tot de mogelijke oorzaak van de miskramen komen uit bij
computers, 116 117 118 119 elektrische dekens, 120 121 en EMF's uit verschillende bronnen.122 123
124 125
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Dr. De-Kun Li, epidemioloog bij het Kaiser-instituut in Oakland, heeft een studie uitgevoerd
waarin ongeveer duizend vrouwen in de eerste dertien weken van hun zwangerschap voor
één dag een magnetische veldmeter rond hun taille droegen. Hij concludeerde dat vrouwen
die blootgesteld waren aan een intermitterend magnetisch veld van 16 mG, een honderden-tachtig procent (180%) verhoogde kans op spontane abortus hadden.126
Bovendien werden hogere risico's gevonden bij vrouwen die minder dan 10 weken zwanger
waren (220%) en bij vrouwen die eerder een miskraam hadden gehad (310%).
Dr Neil Cherry (2000) vat de algemene overeenkomstige bevindingen samen;
"Studies met dieren laten zien dat chromosoomafwijkingen en enkel- en dubbelstrengs DNAbreuken optreden bij blootstelling aan EMR (elektromagnetische straling); muizen en ratten
hebben zwangerschaps-, geboorte- en vruchtbaarheidsproblemen die verband houden met
EMR-blootstelling, zoals die ook bij blootgestelde menselijke populaties voorkomen.
er is consistentie in menselijke studies en tussen menselijke studies en dierstudies. " 127
" Elektromagnetische velden en straling beschadigen DNA en verhogen de celdood en zijn
daarom een overal aanwezig universeel genotoxisch carcinogeen, dat de cijfers van kanker,
hart-, reproductieve- en neurologische ziektes en sterfte in menselijke bevolkingen
verhoogt. Daarom is er geen veilig drempelniveau. Het enige veilige blootstellingsniveau is
nul, een stelling die is bevestigd door de dosis-respons trends in epidemiologische studies. "
In 1983 werd het werk van Dr. A. S. Davydov van de Oekraïense Academie van
Wetenschappen vrijgegeven, wat aangeeft dat cellulaire chemie in de hersenen kan worden
beïnvloed door straling met extreem lage frequentie, waarvan hij had vastgesteld dat deze
de bloed/hersenbarrière kan doorbreken.
Volgens de “Defense & Foreign Affairs Daily van 7 juni 1983, hebben de Sovjets sinds 1960
onderzoek gedaan naar RF (radio-frequente)-straling.
Het doel van dit boek is niet om het potentiële gebruik van elektromagnetische straling als
een wapen te belichten, zoals wordt gedaan door de “Citizens Against Human Rights Abuse”,
128, maar de volledige omvang en potentiële schade die EMF's kunnen aanrichten moeten
duidelijk zijn.
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De gevolgen van EMF's, die neurologisch weefsel zoals de hersenen kunnen beïnvloeden,
maken de bevindingen van de onderzoekers die neurodegeneratieve stoornissen , zoals
verminderde cognitieve functies en de ziekte van Alzheimer hebben gevonden, niet alleen
aannemelijk, maar ook geloofwaardig.
De vraag naar de relatie tussen EMF's en neurologische degeneratie en cognitieve functies is
door veel onderzoekers onderzocht. Veel van hen hebben zo'n relatie gevonden. 129 130
Alzheimer's Disease (AD) is een progressieve, onomkeerbare hersenstoornis zonder
bekende oorzaak of behandeling, die meer dan vier en een half miljoen Amerikanen treft.
Helaas leidt deze ziekte tot een snelle functionele aftakeling. De klinische oorzaak van de
ziekte van Alzheimer is gerelateerd aan amyloïde peptide microtubule deposito's (tau),
neurofibril verstopping en ontsteking (neuronale toxiciteit) .131
In 1994 vonden dr. Eugene Sobel van de “USC School of Medicine” en collega's een verband
tussen beroepsmatige belasting door EMF's en de ziekte van Alzheimer.
Het team van Sobel heeft vastgesteld dat mensen die beroepsmatig waren blootgesteld aan
een "hoog" en "middelmatig" niveau van EMF, een risico voor het ontwikkelen van
Alzheimer hadden dat driemaal (300%) hoger was dan mensen die werden blootgesteld aan
"lage" EMF-niveaus.132
Een mogelijk mechanisme werd ontdekt door een van de andere onderzoeken van Dr Sobel,
waaruit bleek dat mensen die beroepsmatig zijn blootgesteld aan hoge EMF's, zoals
naaisters, drie tot vijf keer het normale risico hebben voor het krijgen van de ziekte van
Alzheimer, vanwege de afzettingen van het amyloïde peptide-eiwit.133
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Sommige onderzoekers zoeken naar factoren die verhoogde risico’s creëren, terwijl anderen
naar de factoren zoeken die minder risico opleveren. Dit was het geval voor een Turkse
onderzoeksgroep. Harmanci et al. (2003) onderzochten de risicofactoren voor de ziekte van
Alzheimer en kwamen op met een aantal bijzonder interessante bevindingen. De
proefpersonen met een hogeschool- of universitaire opleiding hadden een negentig procent
(90%) verminderd risico op AD. Mensen die elektrische verwarming in hun huizen hadden,
hadden een twee-honderd-zeven-en-zeventig (277%) verhoogd risico op de ziekte van
Alzheimer en mensen die beroepsmatig aan EMF’s waren blootgesteld hadden een verhoogd
risico van vier-honderd-twee procent (402%) om te worden getroffen door deze
neurodegeneratieve aandoening.134
Strickland (1996) en andere onderzoekers hebben verbanden gevonden tussen beroepen en
een verhoogde incidentie van ALS, 135 136 waarbij in sommige gevallen consistent verhoogde
EMF's werden gevonden (lassen, solderen, elektriciteit). 137 138
Schulte et al. (1996) bestudeerden de incidentie van neurodegeneratieve stoornissen en
vond dat drie van deze ziekten, de ziektes van Alzheimer, Parkinson en Motor Neuron
Disease, een toegenomen incidentie hadden bij beroepen waarbij pesticiden,
oplosmiddelen en elektromagnetische velden betrokken waren.139
Ahlbom (2001) concludeerde na een beoordeling van de relatie tussen neurodegeneratieve
ziekten en elektromagnetische velden, dat er "relatief sterke gegevens blijken te zijn dat
werken op een elektriciteitscentrale kan worden geassocieerd met een verhoogd risico op
amyotrofische laterale sclerose (ALS)". 140
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Hakansson et al. (2003) ) onderzochten de relatie tussen beroepsmatige blootstelling aan
extreem laagfrequentie magnetische velden en de sterfte aan neurodegeneratieve ziekten.
De conclusies ondersteunen de bevindingen van eerdere onderzoekers, waarbij een
verhoogd risico bestaat op AD en ALS bij werknemers die werden blootgesteld aan EMF's.141
"Negen van de tien epidemiologische studies die zijn uitgevoerd op het risico van ALS in
relatie tot de beroepsmatige blootstelling aan EMF, laten matige tot sterke relatieve risico’s
zien, die een verband ondersteunen.
Bij studies door professor Magda Havas en David Stetzer, werd het gedrag van een EMFgevoelige leerling positief beïnvloed door de verwijdering van EMF’s.142
Verschillende studies hebben de verminderde cognitieve functie, 143 dementie, depressie, 144
145 146 147 en de ziekte van Alzheimer gekoppeld aan een verhoogde blootstelling aan
EMF's.148
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Kankerproblemen in de kindertijd en de relatie tot elektromagnetische straling zijn al meer
dan vijfentwintig jaar een probleem geweest. Een van de eerste gepubliceerde studies in
EMF-effecten was het onderzoek van de Universiteit van Colorado, die een 200% tot 300%
stijging van de kankersterfte noteerde. 149
Een punt van belang in een Deense studie bleek, dat kinderen die in de buurt van
hoogspanningsleidingen die een EMF uitstraalden van 4 mG, een vijfhonderd procent (500%)
toename hadden in lymfomen, hersentumoren en kinderleukemie.150
Dr Antonio Sastre van het Midwest Research Institute constateerde dat EMF's veranderingen
in hartritmes veroorzaken (endogene elektrische impulsen), die verband houden met
verhoogde risico's op hart- en vaatziekten.151 Zijn conclusies brachten hem er toe te
voorspellen, dat medewerkers van nutswerkerslast zouden krijgen van twee soorten harten vaatziekten. Een epidemiologische studie bevestigde Sastre's voorspelling dat
werknemers met een hoge EMF-blootstelling een verhoogd cardiovasculair risico zouden
kunnen hebben voor hartritmestoornissen en hartinfarcten.152
Hypertensie, algemeen bekend als hoge bloeddruk, komt voor bij een groot deel van de
bevolking. De effecten van EMF's op het verhogen van bloeddruk, puls en andere
dynamieken van het cardiovasculaire systeem, zijn goed gedocumenteerd.153 154 155 156 157

149

Wertheimer N, Leeper E. Electrical wiring configurations and childhood cancer. Am J
Epidemiol. 1979; 109:p273-284.
150 Olsen J H, Nielsen A, Schulgen G. Residence near high voltage facilities and risk of cancer
in children. British Medical Journal. 1993; 307:p891-895.
151 Sastre A, Cook M R, Graham C. Nocturnal exposure to intermittent 60 Hz magnetic fields
alter human cardiac rhythm. Bioelectromagnetics. 1998; 19:p98-106.
152 Savitz D A, Liao D, Sastre A, Kleckner R C. Magnetic field exposure and cardiovascular
disease mortality among electric utility workers. Am J Epidemiol. 1999; 149:p135-142
153 Braune S, Wrocklage C, Raczek J, Gailus T, Lucking C H. Resting blood pressure increased
during exposure to a radiofrequency electromagnetic field. Lancet. 1998; 351:p18571858.
154 Braune S, Reidel A, Schulte-Monting J, Raczek, J. Influence of a radio-frequency magnetic
field on cardiovascular and hormonal parameters of the autonomic nervous system in
healthy individuals. Radiat Res. 2002; 158:p352-356.
155 Sait M L, Wood A W, Sadafi H A. A study of heart rate and heart rate variability in human
subjects exposed to occupational levels of 50 Hz circular polarized magnetic fields. Med Eng
Phys. 1999; 21(5):p361-369.
156 Huber R, Schudererm J, Grat T, Jutz K, Borbely A A, Kuster N, Achermann P. Radio
frequency electromagnetic field in humans: Estimation of SAR distribution in the brain,
effects on sleep and heart rate. Bioelectromagnetics. 2003; 24:p262-276.
157 Sastre A M, Cook R, Graham C. Nocturnal exposure to intermittent 60 Hz magnetic fields
alters human cardiac rhythm. Bioelectromagnetics. 1998; 19:p98-106.

63

Cortisol vermindert de effectiviteit van het immuunsysteem door het beïnvloeden van
leukocyten, eosinofielen, neutrofielen, fagocyten en T-lymphocyten.158 Deze componenten
zijn essentieel voor het verdedigen van ons lichaam tegen micro-organismen en interne
bedreigingen.
Bijvoorbeeld, onderzoekers die het vermogen van T-lymphocyten om lymfoomcellen te
vernietigen bestudeerden vonden dat een magnetisch veld van 450 MHz in staat was om de
lymfocyten activiteit te stoppen.159
Hogere en meer constante serum cortisol gehalten (zoals die bij chronische stress of
vergelijkbare aandoeningen zijn gevonden) hebben aangetoond dat ze negatieve effecten
hebben, zoals verminderde cognitieve functie, schildklierfunctie, immuun functie,
botdichtheid en spierweefsel. Bovendien leidt deze verhoogde serum cortisol ook tot
hyperglycemie, hoge bloeddruk en verhoogd buik-vet.
EMF's leiden tot verhoogde serum cortisol.160 161
Onderzoek heeft aangetoond dat chronische blootstelling aan EMF's de adrenale, pituitaire
en pineale klierfunctie kan beïnvloeden.162 163
Serotonine productie en serotonine receptoren kunnen worden beïnvloed door EMFs.164
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Cortisol verhoogt het serumglucose gehalte.165
Als gevolg van de invloed van cortisol op leverglycogeen wordt meer glucose aan de
bloedbaan vrijgegeven. Met andere woorden, cortisol werkt om de effecten van insuline te
remmen, waarbij een persoon vatbaar wordt gemaakt voor diabetische serum glucose
waardes. Insuline afscheiding door de pancreas-eilandjes werd verminderd door
blootstelling aan EMF's, verhoogde serum glucose niveaus, 166 en verminderde ook de
effectiviteit om zich te binden aan de receptor.167
Verhoogde serum cortisol kan ook stemmingswisselingen, depressie, slapeloosheid
veroorzaken en geheugen- en geheugenfuncties verminderen.168
Een ander voorgesteld mechanisme voor EMF-blootstellingen die het risico op kanker
vergroten, kreeg geloofwaardigheid door een recente studie van Juutilainen (2006). Deze
publicatie heeft laten zien dat in vitro en dierproeven aantonen, dat EMF's de effecten van
bekende carcinogene stoffen verhogen.169
Vanuit filosofisch perspectief weten we, dat we niet eenvoudigweg alle
elektriciteitscentrales kunnen sluiten en hoogspanningsleidingen en elektrische apparaten
kunnen opdoeken. We moeten dus het probleem op een andere manier oplossen.
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Wat kunnen we doen?
Onderdrukking van de afscheiding van melatonine door de pijnappelklier is voorgesteld als
een mogelijkheid om EMF-effecten op de gezondheid te vermijden.
Henshaw en Reiter (2005) stellen voor dat "de melatonine-hypothese, waarin magnetische
velden van hoogspanningsfrequenties de nachtelijke productie van melatonine in de
pijnappelklier onderdrukken, het verhoogde risico op kinderleukemie opleveren." 170
De pijnappelklier is een endocrien orgaan in de hersenen, dat het hormoon melatonine
afscheidt. Melatonine speelt een belangrijke rol speelt bij seksuele ontwikkeling,
metabolisme, 171 antioxidantfuncties, 172 en vele andere fysiologische activiteiten.
Serum melatonine ondersteunt de aanmaak van antioxidanten, immunologische en antitumorfuncties.173 174 175 176 177 Er is overweldigend bewijs dat de EMF's de melatonine- en
pijnappelklierfunctie van het serum melatonine beïnvloeden.178 179 180 181 182
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Onderzoekers hebben aangetoond dat elektrische velden en ELF's (extreem laagfrequente
magnetische velden), evenals statische magnetische velden, melatonineafscheiding
onderdrukken.183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
Melatonine speelt, naast de regulering van normale ritmes, een grote rol in de menselijke
fysiologie. Dr. Russell Reiter stelt voor dat de onderdrukking van melatonine door
magnetische velden kan leiden tot een hogere incidentie van kanker in elk weefsel, 193 en
zeker vatbaar maakt voor neurodegeneratieve aandoeningen en dementie.194
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Het werk van Dr. Eva Schernhammer bevestigt niet alleen de melatonine theorie, maar stelt
ook dat andere vormen van kanker naast borstkanker, zoals colorectale kanker, verband
houden met verminderde serum melatonine.195 196 Colorectale kanker is een van de meest
voorkomende vormen van kanker en komt ongeveer in 20 % van de gevallen voor.
Het feit dat EMF's een breed scala aan hormonale afscheidingen kunnen beïnvloeden197 kan
in feite de oplossing zijn voor één van de mysteries van het probleem van de magnetisch
veld / kanker diversiteit.198
Er is een deel van de bevolking dat lijdt aan een aandoening die bekend staat als elektrische
hypersensitiviteit (overgevoeligheid).
Hoewel Hillert et al (2002) hebben vastgesteld dat 1 tot 2 procent (1% -2%) van de Zweedse
bevolking hypergevoelig was voor elektromagnetische velden, blijkt uit 199 huidige
schattingen dat ongeveer 3 procent van de bevolking deze gevoeligheid heeft en nog eens
vijf-en-dertig procent (35 %) heeft een aantal symptomen van elektro-hyper-sensitiviteit
(EHS).200. De rest van de bevolking kan zich al dan niet bewust zijn van de effecten van
elektromagnetische velden, maar dat betekent niet dat ze onaangetast zijn.
Elektromagnetische velden worden opgewekt door zo veel van onze moderne gemakken,
dat de meesten van ons niet bereid zijn om er aan voorbij te gaan en kunnen zij niet
terugkeren naar een eenvoudiger, misschien iets minder gemakkelijke levensstijl.
Er zijn momenteel bijna vier miljard mobiele telefoons in gebruik op onze planeet en
natuurlijk de miljoenen zendmasten die deze telefoons laten functioneren. Dat is meer dan
één mobiele telefoon voor meer dan de helft van de wereldbevolking.
De echte vraag die we ons moeten stellen is hoe veilig ze zijn, omdat deze apparaten overal
aanwezig zijn en daarenboven, we houden we ze naast onze grootste verzameling
neurologisch weefsel ... onze hersenen.

195

Schernhammer E S, Hankinson S E. Urinary melatonin levels and breast cancer risk. J Natl
Cancer Inst. 2005; 97(14):p1084-1087.
196 Schernhammer E S, Laden F, Speizer F E, Willett W C, Hunter D J, Kawachi I, Fuchs C S,
Colditz G A: Night-shift work and risk of colorectal cancer in the Nurses' Health Study. J Natl
Cancer Inst. 2003; 95(11): p825-828.
197 Davis S, Mirick D K, Chen C, Stanczyk F Z. Effects of 60Hz magnetic field exposure on
nocturnal 6Sulfatoxymelatonin, estrogens, luteinizing hormone, and follicle-stimulating
hormone in healthy reproductive age women: Results of a crossover trials. Ann Epidemiol
2006; 16 (8): 622 - 631
198 Stevens R.G, Wilson B W, Anderson L E. The Melatonin Hypothesis: Breast cancer and the
use of electric power. Columbus, Ohio: Battelle Press. 1997
199 Hillert L, Berglind N, Arnetz B B, Bellander T. Prevalence of self-reported hypersensitivity
to electric magnetic fields in a population-based questionnaire survey. Scand j Work Environ
Health. 2002; 28(1):p33-41.
200 Philips A, Philips J. The Power Watch Handbook. Piatkus Books. London. 2006; p294.

68

Volgens de inmiddels overleden dr. Neil Cherry, professor in Environmental Health, Lincoln
University, Nieuw-Zeeland, moeten we ons realiseren dat EMF's een "alomtegenwoordig
universeel genotoxisch carcinogeen" zijn waarbij er geen veilig blootstellingsniveau is; "het
enige veilige blootstellingsniveau is nul. "
Eén van de problemen waar we heden ten dage allemaal mee worden geconfronteerd is, dat
er vrijwel geen plaats meer op onze planeet is, waar we gevrijwaard zijn van de
radiofrequente golflengten die nu informatie doorgeven.
In 1998 publiceerde Hocking zijn bevindingen in verband met de symptomen die
samenhangen met analoge en digitale mobiele telefoons. Deze symptomen waren onder
meer ongemak, duizeligheid, concentratieproblemen, geheugenverlies, vermoeidheid,
hoofdpijn, brandende huidverschijnselen (een gevoel van warmte op of nabij het oor) en
tintelingen en dichtheid van de huid bij de telefoon. 201
Dr. Kjell Mild onderzocht elfduizend (11.000) mobiele telefoon gebruikers. Hij bevestigde alle
door Hocking gevonden symptomen en verklaarde dat vermoeidheid, hoofdpijn en brandend
gevoel veel voorkomende symptomen zijn van mensen die langere telefoongesprekken
voeren.202
Sinds deze initiële bevindingenplaatsen de associatie en de dosis/effect relaties tussen
mobiele telefoons en ziektes, gebruikers van mobiele telefoons in een hoog risico
gezondheidsgroep.203
Mobiele telefoons kunnen de oorzaak zijn van DNA beschadigingen en hoofdpijn, wazig
zicht, duizeligheid, vermoeidheid, kortdurend geheugenverlies, zenuwpijnen, tumoren en
slaapstoornissen om er een paar te noemen.204 205 206 207 208
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Begin jaren negentig ontwikkelden Lai en Singh een techniek om genetische schade te
bepalen in perifere bloedlymfocyten, genaamd single-cell gel-elektroforese.
Deze techniek was in staat om DNA-fragmenten te herkennen, die onder een microscoop
gezien, lijken op een 'komeet'. De verhoogde lengte van de 'komeet'-staart gaf een
verhoogde mate van DNA-schade weer.209
Naast zijn talrijke onderzoeken naar melatonine, bestraalde Vijayalaxmi (1997) transgene
(gevoelig voor de ontwikkeling van menselijke tumoren) muizen aan een continu mobiele
telefoon signaal en vond een stijging van eenenveertig procent (41%) in de groei van de
tumor en twaalf en een half procent (12,5%) toename van de chromosoom schade in bot en
bloed.210
Dr. Leif Salford en zijn groep Zweedse onderzoekers vonden dat straling van mobiele
telefoons op alle niveaus significante doorbraken in de bloed/hersen barrière
veroorzaakte.211 212 De bloed/hersen barrière is een netwerk van strak verpakte
endotheelcellen, die de bloedvaten in de hersenen aansturen. Hun functie is het
tegenhouden van gifstoffen en potentieel schadelijke chemische stoffen om de zeer
gevoelige neurologische weefsels van de hersenen binnen te komen, waardoor de kans op
fysiologische storing wordt verminderd. Wanneer de bloed/hersen barrière wordt geopend,
wordt het potentieel voor hersenstoornissen en allerlei ziekten verhoogd.
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Mobiele telefoons hebben ook laten zien het cognitief functioneren te verminderen door de
reactietijd213 te verhogen en de prestatie bij geheugentesten te verminderen.214 215
Tegen de achtergrond van het steeds toenemende aantal mensen dat aan de ziekte van
Alzheimer lijdt (meer dan vier miljoen vandaag de dag in de VS) en die met een of andere
vorm van seniliteit of cognitieve disfunctie gediagnosticeerd worden, is het niet zinvol om de
mogelijke effecten van de doorlatende magnetron (mobiele telefoon) -straling als een
mogelijke factor in deze gevallen te overwegen.
India heeft de snelst groeiende markt voor mobiele telefoons ter wereld, met alleen in 2007
drie-en-dertig miljoen nieuwe abonnees.216
Dr. G.A. Gandhi, een van de toonaangevende onderzoekers van India op het gebied van
microgolfstraling van mobiele telefoons, stelt, dat "blootstelling aan radiofrequente (RF)
signalen die zijn gegenereerd door mobiele telefoons dramatisch is gestegen en blijkens
onderzoekrapportage een fysiologische, neurologische, cognitieve en gedragsveranderingen
teweeg brengen en om carcinogenese in te leiden, te initiëren en te bevorderen. "217
In een recent onderzoek (december 2007) hebben nieuwe bevindingen waarschuwingen
opgeleverd tegen het gebruik van mobiele telefoons vóór de slaap.218
De studie is uitgevoerd in zowel Zweden (Karolinska Instituut) als in de Verenigde Staten
(Wayne State University) en wordt gezien als de meest uitgebreide studie op dit gebied.219
De bevindingen zijn een streng waarschuwing voor kinderen en tieners die hun telefoons
laat in de nacht gebruiken en door hun groeifase vooral slaap nodig hebben. Het gebrek aan
behoorlijke diepe REM slaap heeft het potentieel kan hun stemmingen veranderen en leiden
tot "persoonlijkheidsveranderingen, ADHD-achtige symptomen, depressie, gebrek aan
concentratie en slechte academische prestaties."
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Als we er rekening mee houden dat zo weinig bekend is over de bio-accumulatie effecten
van EMF's of in feite welk deel van deze velden gezondheidsproblemen kan veroorzaken,
kan er een element zijn om verder te onderzoeken. De theoretische mogelijkheid van het
bestaan van een geaccumuleerde elektromagnetische velddrempel, die elk individu vatbaar
maakt voor ziek worden, wanneer die drempel wordt overtroffen, lijkt de risicofactor en
incidentie van ziekte te valideren die zo veel onderzoekers hebben gevonden als een
associatieve of causale relatie met blootstelling.
Eén ding is zeker en dit is alleen gezond verstand in het licht van zoveel experimentele
waarnemingen: "Deze (experimentele) resultaten wijzen op een verband tussen het gebruik
van mobiele telefoons (blootstelling aan RFR) en genetische schade en vereisen tussentijdse
maatregelen op het gebied van volksgezondheid bij het sterk toenemende en
wijdverspreide gebruik van mobiele telefonie. "220
De BioInitiative Working Group heeft deze gevoelens herhaald;" Toxiciteit voor het genoom
kan leiden tot een verandering in cellulaire functies, kanker en celdood.
We kunnen concluderen dat blootstelling aan RF (radio-frequente straling) onder bepaalde
omstandigheden genotoxisch is (veroorzaakt genetische schade). "221"
RF kan als genotoxisch beschouwd worden. "222
Een van de moeilijkste problemen die we ondervinden bij het bespreken van de effecten van
EMF's en RF's is de bepaling van de latentieperiode of vertragingstijd tussen blootstelling aan
eventuele kankerverwekkende stoffen en de uitbraak van de ziekte.
Anti-aging specialist, Dr. Ira L Goodman, (MD FACS, ABHM, FAAAM), drukt het probleem van
de latentieperiode bondig uit:
"Het kan jaren duren voordat EMF's (elektromagnetische velden) biologische weefsels
beschadigen en de eindpunten zijn niet-specifiek. ”
Mobiele telefoons zijn nog niet lang in gebruik (in het derde decennium), maar de
bewijsvoering wijst erop dat er een ziekteverwantschap is met blootstelling aan
elektromagnetische velden. Een goed voorbeeld hiervan is te zien bij het bespreken van de
nucleaire meltdown (kernsmeling) in Tsjernobyl.
Met verwijzing naar de gevallen van schildklierkanker die uit deze tragedie voortvloeiden, zei
Dr Elaine Ron, van het Amerikaanse National Cancer Institute in Bethesda, Maryland: "Het
verhoogde risico op schildklierkanker lijkt het hele verdere leven voort te bestaan, maar er
zijn indicaties dat de het maximale risico op 15 tot 19 jaar na blootstelling ligt. "

220

Gandhi G A. Genetic damage in mobile phone users: some preliminary findings. Indian J
Hum Genet. 2005;11:p.99-104
221 Sage C, Carpenter D, Eds. BioInitiative Report: A Rationale for a Biologically-based Public
Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF). BioInitiative Working Group.
USA. August 31, 2007; Table 1-1.
222 Ibid.
72

Als we het toenemende gebruik van mobiele telefoons, de toenemende hoeveelheden
zendmasten en van de vrijwel alomtegenwoordige Wi-Fi-signalen zouden extrapoleren, met
de bekende relaties tot ziekte en de geprojecteerde latentietijden, is het veilig om te zeggen
dat het ergste nog moet komen . Wi-Fi signalen, zoals zendmasten voor mobiele telefonie,
stralen altijd.
Misschien is wel de meest beknopte weergave van het risico van mobiele telefoons te
vinden in het werk van Dr. G.A. Gandhi na het uitvoeren van haar eigen experimenten en na
haar onderzoek van het beschikbare wetenschappelijke literatuur: "In het licht van deze
literatuur kan opgemerkt worden dat de studies die positieve genotoxiciteit bewijzen die
studies zijn waarbij in de meeste gevallen in vivo beroepsmatige belasting met RFR in het
mobiele telefoonbereik bestaat. De huidige studie toont dit duidelijk aan, hoewel de
blootstelling direct via het gebruik van mobiele telefoons is.
Er is een potentieel voor zeer grote wereldwijde gevolgen voor de volksgezondheid in het
licht van de resultaten van deze studie en dit vraagt om tussentijdse bescherming van de
volksgezondheid. "223
Er is enig licht aan de horizon. Een nieuwe uitvinding van Dr. Smirnov, die ook in de
Verenigde Staten is gepatenteerd, kan de willekeurige, laagfrequente elektromagnetische
golven van het MRET-Shield-polymeer genereren, die op hun beurt de schadelijke
elektromagnetische stralingsgolven zal compenseren, hun negatieve effect compenseren of
zelfs onschadelijk maken voor biologische systemen, zoals mensen, dieren en planten.224
Het MRET-Shield apparaat telt onder de meest belangrijke wetenschappelijke doorbraken
van deze eeuw. Hulp is onderweg.
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HOOFDSTUK 5
AAN DE VOORAVOND VAN BESCHERMING
"Als een bliksemschicht en in een ogenblik werd de waarheid geopenbaard. Ik tekende de
schema’s van mijn motor met een stok in het zand. Duizend geheimen van de natuur, waar
ik toevallig op terecht was gekomen, zou ik hebben gegeven voor diegene die haar had
ontfutseld tegen alle verwachtingen in en met gevaar voor mijn eigen bestaan. '
Nikola Tesla, De uitvinder van de wisseltroom
De bedreiging is echt. Of de natuur ons alleen wilde redden of misschien was het gewoon
het toevallige lot van Dr. Smirnov's bevindingen, vermengd met zijn briljantheid. Wat het
ook was, het is een geluk voor ons allen dat het gebeurde en de timing kon niet beter zijn
geweest. Uit het voorgaande hoofdstuk en de honderden publicaties die het verband leggen
tussen elektromagnetische velden en de cellulaire disfuncties, die tot talrijke
ziekteprocessen leiden, zijn de feiten onmiskenbaar. Veel van de controverse over het
bestaan van een cellulaire reactie op laag-energie straling is te danken aan het feit dat de
reproduceerbaarheid van sommige experimenten moeilijk blijkt te zijn, en aan de
theoretische bezwaren dat de energie van dergelijke zwakke velden lager zou zijn dan de
energie van de achtergrondruis, veroorzaakt door de temperatuur waarbij de cellen worden
bestudeerd (thermische ruis). Echter, het verband is vastgesteld en kan niet meer worden
ontkend.
We worden voortdurend blootgesteld aan elektromagnetische velden. Er zijn vandaag de
dag in de wereld meer dan drie en een half miljard mobiele telefoons in gebruik en we zijn
snel op weg naar vier miljard. Kijkend vanaf een restaurant op het dak in de Indiase stad
Madurai, zien we meer zendmasten dan geteld kunnen worden. Misschien is dit te wijten
aan de vijf netwerken die concurreren om de mobiele activiteiten van de snel groeiende
Indiase markt, die in de komende vijf jaar waarschijnlijk bijna een miljard mobiele
telefoongebruikers zal tellen. Misschien is het te wijten aan het feit dat de rijkste mensen ter
wereld eigenaar zijn van mobiele (draadloze) telefoonbedrijven en dat het gewoon zakelijk
interessant is om hun diensten voor een minimale vergoeding te leveren. (U kunt nu in India
voor een paar Amerikaanse dollars al een “mobiel pakket” kopen, waarmee u alle
inkomende gesprekken gedurende een periode van vijf jaar voor niets kunt ontvangen,
zonder maandelijkse onderhoudskosten.)
Zo wordt bij de wereldwijde uitbreiding van dit enorme fiscale draadloze rijk vooruitgang
geboekt. Helaas maakt men zich weinig of geen zorgen gemaakt over de negatieve effecten
van deze straling en intussen stijgt het aantal mobiele telefoons en zendmasten dagelijks.
Er zijn mensen die denken dat ze, omdat ze geen mobiele telefoon dragen, veilig zijn,.
Stel uzelf de volgende vraag: werkt uw mobiele telefoon binnenshuis? Deze
microgolfstraling passeert alles tussen de zendmast en uw telefoon en maakt verbinding met
elke mobiele telefoon die is gekoppeld aan het netwerk. Als iemand tussen een zendmast
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en een mobiele telefoon op dat netwerk staat, dan zal de straling door elke persoon die in
de weg staat heengaan.
Wat kan er aan gedaan worden?
Er is geen mogelijkheid om elke vorm van elektromagnetische straling (EMR of EMF) of
radiofrequentie straling (RF) te blokkeren, maar er is een manier om hem te vermommen.
Het zou goed zijn als er een apparaat beschikbaar was, dat mensen, dieren en planten
effectief zou kunnen beschermen tegen de schadelijke en nadelige gezondheidseffecten die
inherent zijn aan uitgebreide, voortdurende of zelfs minimale blootstelling aan EMR.
Met elektromagnetische willekeurige (ruis-velden) velden is aangetoond dat zij de ontvangst
van schadelijke straling op cellulair niveau (eiwitreceptoren op het cellulaire membraan) in
de weg staan en bescherming bieden en dat er daarom geen schade kan ontstaan.225 226 227
228 229

Er zijn gecontroleerde experimenten uitgevoerd, waarbij de schadelijke biologische effecten
van elektromagnetische straling door de superpositie van elektromagnetische ruis-velden op
de stralingsgolf werden opgeheven. 230
Dit komt door het MRET-Shield polymeer.231
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Het Amerikaanse octrooi voor dit EMR afschermingsmateriaal is in 2002 aan Dr. Smirnov
verstrekt en sindsdien is het product wereldwijd bekend.
Externe hoogfrequente elektromagnetische velden (EMR's) genereren een excitatorische
respons in de kristallijne piëzo-elektrische structuren van de MRET-Shield
polymeerverbinding.
Er zijn veel experimenten uitgevoerd, die de capaciteit van het MRET-Shield polymeer om
het menselijk weefsel te beschermen. hebben aangetoond.
De bedoeling van dit boek is enerzijds om de boodschap te herhalen dat we risico’s lopen
met blootstelling aan elektromagnetisch velden en anderzijds om de fysiologische
voordelen van het MRET-Shield polymeer aan te tonenMobiele telefoons hebben laten zien
dat ze abnormale uitkomsten laten zien bij een aantal diagnostische onderzoeken en door
deze bevindingen de revue te laten passeren kunnen we de effectiviteit en het
beschermingsvermogen van MRET-Shield polymeer het beste laten zien.
Aangezien de thermische ruis (de opwekking van warmte door het genereren van golven)
het vermogen heeft laten zien de voortplanting van het zeer subtiele willekeurige ruis-veld
dat wordt gegenereerd door het MRET-Shield polymeer te maskeren, moeten we andere
methoden gebruiken om de positieve eigenschappen van het MRET- Shield polymeer aan te
tonen . Om het eenvoudig te stellen, als we niet het proces kunnen zien, maar wel de
resultaten kunnen zien, moeten we de resultaten laten zien.
Gelukkig zijn er veel parameters die kunnen worden gebruikt om zowel de potentiële
fysiologisch verstorende effecten van EMF's te demonstreren, alsook de daaropvolgende
eliminatie van deze effecten door het MRET-Shield polymeer.
Bekende en geaccepteerde diagnostische criteria kunnen daarvoor worden gebruikt.
Onderzoeken zoals elektro-encefalo-gram (EEG), vasculaire perfusieonderzoeken
(bloedstroom) van de hersenen met behulp van magnetische resonantie angiografie,
thermografie, specifieke absorptie (SAR) en levende bloedcelanalyse laten adequaat de
positieve resultaten zien met mobiele straling als stimulerend elektromagnetisch veld .
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LEVENDE BLOEDCEL ANALYSE (DARKFIELD MICROSCOPY)
In de volgende afbeeldingen (Figuren XXVII, XXVIII, XXVIX) werd een lancet gebruikt om een
druppel bloed uit de vingertop van de proefpersoon te extraheren. Deze druppel werd
geplaatst op een microscopische dia met behulp van de Darkfield Microscopische techniek.
Deze methode is significant verschillend met de standaard microscopie. Met deze techniek
gaat het licht niet direct door het monster, maar komt binnen vanaf de zijkanten en alleen
het licht dat door het bloedmonster wordt weerspiegeld, wordt bekeken tegen een donkere
achtergrond die een sterk contrasterend tegenstrijdig beeld laat zien.233
De levende bloedcel analyse werd uitgevoerd in het laboratorium van Quantum Biotech in
Singapore. De druppels bloed die als monsters werden gebruikt, werden van de
proefpersoon afgenomen vóór en na vijf minuten blootstelling aan de elektromagnetische
straling van de mobiele telefoon, met en zonder de installatie van het MRET-Shield.
De bloedmonsters werden geobserveerd onder de microscoop.
De werkelijke experimentele procedure was als volgt: De eerste druppel bloed werd
afgenomen als controle. De proefpersoon sprak vijf minuten via een onbeschermde mobiele
telefoon en er werd weer een druppel bloed afgenomen. Na twintig minuten werd er nog
een druppel bloed afgenomen om ervoor te zorgen dat de effecten van de mobiele telefoon
behouden waren gebleven. De proefpersoon sprak vervolgens gedurende 5 minuten op een
met MRET-Shield beschermde mobiele telefoon en de laatste druppel bloed werd
afgenomen.
Zoals te zien is in de controle-afbeelding (Figuur XXVII), zijn de rode bloedcellen (RBC's) nietgeclusterd, met duidelijk gedefinieerde marges. Dit is een goed voorbeeld van RBC's die vrij
kunnen bewegen, zelfs in de kleinste capillaire bloedvaten en de zuurstof afleveren die voor
alle cellen nodig is.
Dezelfde procedure werd gebruikt voor het volgende monster (Figuur XXVIII), maar de
proefpersoon had vijf minuten op een onbeschermde mobiele telefoon gepraat. Let op de
afwijking van de positionering van de RBC's en de consistente rouleau formatie.
De clustering zal problemen opleveren voor de afgifte van zuurstof aan de weefsels doordat
deze rode bloedcellen mogelijk niet in de kleinere bloedvaten kunnen stromen.
Afbeelding XXIX toont de microscopische dia van het levende bloedcelmonster dat is
afgenomen nadat de proefpersoon vijf minuten op een mobiele telefoon had gepraat,
waarbij het MRET-Shield polymeer in de buurt van de antenne op de mobiele telefoon is
geplaatst. U zult het ontbreken van Rouleau formatie en de duidelijk gedefinieerde marges
van de rode bloedcellen opmerken. Deze oriëntatie is nagenoeg identiek aan het
controlemonster, dat van deze proefpersoon is afgenomen, wat aangeeft dat de
elektromagnetische straling van de mobiele telefoon met de daarop aangebrachte MRETShield-chip de fysiologische schade die in de vorige dia te zien is, niet laat zien.
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FIGUUR XXVII: LEVENDE BLOEDCEL ANALYSE, CONTROLE

FIGUUR XXVIII: LEVENDE BLOEDCEL ANALYSE, MOBIELE TELEFOON

FIGUUR XXIX: LEVENDE BLOEDCEL ANALYSE, MRET CHIP
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ELEKTROENCEPHALOGRAM ONDERZOEK
Het elektro-encefalogram (EEG) onderzoek werd uitgevoerd in het laboratorium van SA
Biomedical Instrumentatie in San Diego, Californië. EEG-onderzoeken meten het patroon van
elektrische geleidbaarheid in de hersenen. Hersencellen communiceren met elkaar door
elektrische impulsen te produceren.
In een standaard EEG-test worden elektroden, die verbonden zijn met een versterker, op
een aantal verschillende locaties op de hoofdhuid geplaatst. De elektronische signalen die
door de hersenen worden opgewekt worden dan gedetecteerd, gemeten en opgenomen.
Deze patronen van elektrische activiteit kunnen dan worden onderzocht om normale of
abnormale (pathologische) hersengolffuncties te bepalen.234 Abnormale EEG-bevindingen
kunnen aandoeningen zoals epilepsie (-aanval), hoofdletsel, hoofdpijn van migraine,
slaapstoornissen en aandachts-stoornissen (ADD aanduiden) om er zo maar een paar te
noemen.235 236
De volgende onderzoeken werden uitgevoerd op een proefpersoon die blootgesteld was aan
de elektromagnetische straling, die door een mobiele telefoon werd uitgezonden (SAMSUNG
Model nr: SCH-2000), in de gebruikelijke werkstand aan de rechterkant van het hoofd. Drie
onderzoeken werden uitgevoerd volgens de standaard methodologie. Het hoofd van een
proefpersoon was bedekt met een standaard Electro-cap E1-L, aangesloten op een vier
kanalen SAI bio-elektrische versterker met een analoge processor en “anti-aliasing” filters.
FIGUUR XXX: ELEKTROENCEPHALOGRAM, BASE LINE
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Eén van de onderzoeken was de base line van hersengolfactiviteit. De proefpersoon liet zien
wat wordt beschouwd als een normaal slow-mode EEG-patroon voor het controle
onderzoek.
Tijdens de volgende twee proeven was dezelfde mobiele telefoon in de standaard
bedrijfssituatie aan de rechterkant van het hoofd van dezelfde proefpersoon. De
proefpersoon hield gedurende drie minuten een mobiele telefoon in de standaardpositie.
FIGUUR XXXI: ELEKTROENCEPHALOGRAM, ACTIEVE MOBIELE TELEFOON

De EEG-grafiek van de proefpersoon na zijn blootstelling aan de straling van de mobiele
telefoon (Figuur XXXI) toont een excitatoire toestand van hersengolfactiviteit en kan
duidelijk worden gezien als abnormaal en misschien indicatief voor een mogelijk probleem.
Het EEG-patroon dat in de volgende grafiek van de proefpersoon wordt weergegeven is een
gevolg van zijn blootstelling aan de straling van de mobiele telefoon met MRET-Shield
geïnstalleerd (Figuur XXXII), wordt beschouwd als een normaal slow-mode patroon.
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FIGUUR XXXII: ELEKTROENCEPHALOGRAM MOBIELE TELEFOON MET MRETSHIELD

De vergelijking van de EEG-grafieken, die de hersengolfpatronen vertegenwoordigen, toont
aan dat de EEG-grafiek van de proefpersoon die aan de EMR met de MRET-Shield
polymeerbescherming is blootgesteld, vrijwel overeenkomt met de base line EEG-grafiek.
Dit toont aan dat in dit geval de elektrische activiteit van de hersenen niet beïnvloed wordt
door de elektromagnetische straling van de mobiele telefoon. Dit betekent dat de installatie
van het MRET-Shield-polymeer bescherming biedt tegen de schadelijke effecten van straling
door de mobiele telefoon.
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MAGNETISCHE RESONANTIE ANGIOGRAFIE
Magnetische Resonantie Angiografie is een diagnostische evaluatie, die gebruikt wordt om
de status van bloedvaten in het lichaam te bepalen.
MRI ((magnetische resonantie imaging) gebruikt magnetische velden en radiogolven om
multidimensionale of driedimensionale opnames van de verschillende structuren in je
lichaam te maken, met inbegrip van het hart, hersenen of bloedvaten.
Wanneer deze scanmethode op de bloedvaten wordt toegepast, wordt dit ook wel
aangeduid als MRA (magnetische resonantie angiografie), wat een techniek is voor het
maken van opnames van bloedvaten met stromend bloed.
Magnetische Resonantie Angiografie (MRA) wordt vaak gebruikt om beelden van de
slagaders te genereren om ze te evalueren voor stenose (abnormale vernauwing) of
aneurysma's (arteriële wandverwijdingen die risico lopen te scheuren). Een MRA-techniek
die bekend staat als "flow-related enhancement" (bijvoorbeeld driedimensionale real-time
sequenties) werd gebruikt om de afbeeldingen te verkrijgen die we hieronder laten zien.
Met behulp van deze techniek is het merendeel van het signaal dat de afbeelding creëert te
wijten aan de aanwezigheid van bloed, dat pas in dat vlak heeft gestroomd.
De onderzoeksresultaten geven analyses voor de volgende gebieden: Cerebrum (grote
hersenen), bovenaanzicht, dwarsdoorsnede van de hersenen op de hoogte van de
hersenstam, slagader van de hersenen, onderaanzicht van de hersenen, linker - rechter
hemisfeer, sequentie functie. De resultaten werden bevestigd door de driedimensionale
MRA test, die werd uitgevoerd door Tex Chu Technology Corporation gevestigd in Taiwan.
Het onderzoek is uitgevoerd bij een proefpersoon. die werd blootgesteld aan straling van
een Sony Ericsson T630-model mobiele telefoon. Het onderzoek werd uitgevoerd met en
zonder de MRET-Shield-chip en, natuurlijk, zonder telefoon om de controlewaarde van de
cerebrale vasculaire bloedstroom vast te stellen.
In deze studie is de computer geprogrammeerd om het magnetische resonantie angiogram
te beoordelen en markeringen aan te geven op basis van de bloedstroom in de hersenen
(cerebrale vasculaire perfusie). De beelden tonen de eerder genoemde vier verschillende
afbeeldingen van de hersenen. Gebieden die een uitstekende tot goede bloeddoorstroming
laten zien , zijn gemarkeerd met een witte of gele achthoek. Gebieden met een redelijke
bloeddoorstroming worden gemarkeerd met een rode pijl naar boven. Gebieden met
verlaagde of sterk verminderde bloeddoorstroming zijn gemarkeerd met een rode diamant
of een pijl naar beneden of zelfs een zwarte markering.
Figuur XXXIII waarin de controlewaardes van de proefpersoon vak worden weergegeven, laat
een relatief goede bloeddoorstroming zien. De meeste van de bloedstroommarkeringen zijn
de gele achthoeken en rode pijltjes met zeer weinig indicaties van slechte
bloeddoorstroming, hoewel er wel een aantal zijn.
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FIGUUR XXXIII: MAGNETISCHE RESONANTIE ANGIOGRAM, CONTROLE
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FIGUUR XXXIV: MAGNETISCHE RESONANTIE ANGIOGRAM, ACTIEVE MOBIELE TELEFOON
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FIGUUR XXXV: MAGNETISCHE RESONANTIE ANGIOGRAM, ACTIEVE MOBIELE TELEFOON
MET MRET CHIP
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Het angiogram tijdens het gebruik van de onbeschermde mobiele telefoon (Figuur XXXIV)
laat een significante daling van de cerebrale vasculaire bloeddoorstroming zien.
De computer heeft dit slecht stromende bloed geïdentificeerd met behulp van rode
diamantjes en neerwaartse rode pijlen. Verminderde bloeddoorstroming in de hersenen
vermindert de zuurstofafgifte aan de craniale weefsels. Dit angiogram laat enkele van de
nadelige effecten zien van de straling die door mobiele telefoons wordt uitgezonden.
Het angiogram dat de bloeddoorstroming laat zien van de mobiele telefoon met MRETshield is verbazingwekkend. In eerste instantie lijkt het er op dat er een sterke gelijkenis
bestaat tussen de bevindingen van de controle meting en met MRET beschermde mobiele
telefoon, echter, nauwkeuriger onderzoek laat ook een nog interessanter resultaat zien.
De proefpersoon die praat via de mobiele telefoon die wordt beschermd met een MRETshield, heeft een verhoogde bloeddoorstroming in vergelijking met de de controlesituatie.
Oppervlakkige observatie laat veel meer gele achthoeken zien bij de door MRET beschermde
situatie dan bij de controle, wat een verhoogde bloeddoorstroming aangeeft bij het praten
via een met MRET-Shield beschermde mobiele telefoon.
Toen deze resultaten een maand na de uitslag in Vancouver werden vrijgegeven, vroeg een
scherpzinnige verpleegster mij na de presentatie van de drie sets dia’s: “Dr. Fisher, zegt u dat
we onze kinderen mobiele telefoons moeten geven met MRET-Shield erop bevestigd? '
Ik was enigszins onder de indruk van haar stelling en ik controleerde voorzichtig de volgorde
van mijn dia’s. Hierna antwoordde ik dapper ”ik denk het wel.”
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THERMOGRAFIE
Subtiele veranderingen in het warmteniveau van weefsel kunnen alleen worden
waargenomen door een klein deel van de bevolking dat overgevoelig is voor warmte of voor
elektriciteit. Het vermogen om de thermische energie uit een object te detecteren en te
meten, heet thermografie. De instrumenten die gebruikt worden om de thermische energie
te meten zijn infraroodcamera's, en deze camera's zetten het onzichtbare infrarood licht om
naar thermische beelden, die in een foto kunnen worden vertaald. Veel golflengten van het
elektromagnetische spectrum zijn te lang om te worden gedetecteerd door het menselijk
oog en deze worden aangeduid als thermische of infrarood energie. Deze golflengten
worden door het lichaam als warmte waargenomen. Alles heeft een temperatuur, en door
het gebruik van thermografie kunnen de temperatuur en eventuele temperatuurwijzigingen
worden gemeten met behulp van de infraroodcamera. De geproduceerde beelden tonen
duidelijk de verwarmingseffecten van de infrarood of "warmte" straling en, niet verrassend,
laten ons de opwarming door mobiele telefoons zien.
Onlangs heb ik het genoegen gehad om een multidisciplinaire dokter uit Hawaii, Dr. Linda
Fickes, te ontmoeten. Niet alleen is zij arts op het gebied van chiropractie en gecertificeerd
klinisch voedingsdeskundige, maar deze meervoudig cum laude afgestudeerde aan de
Michigan State University is ook lid van de American Academy of Thermology en de
American Medical Infrared Association. Dr. Fickes is een expert in medische thermografie. Ik
wil haar bedanken voor een aantal van de thermografiebeelden die in dit boek worden
afgebeeld. Na het zien van de de volgende afbeeldingen zult u zowel de bio-verwarmende
invloed van de mobiele telefoons alsook de enorme capaciteit van het MRET-Shieldpolymeer volledig begrijpen , niet alleen omdat dit de deze schadelijke effecten
neutraliseert, maar misschien zelfs ook algehele fysiologische verbeteringen laat zien.
De afbeeldingen van de vijfenveertigjarige vrouw die volgen, werden in januari 2007 door
Dr. Fickes gemaakt.
FIGUUR XXXVI: THERMOGRAFIE, CONTROLE
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Uit deze afbeelding is af te leiden dat er overmatige verhitting is rond de sinusholtes en de
tanden.
Op de volgende afbeelding (Figuur XXXVII) is de proefpersoon te zien nadat die die vijftien
minuten lang via een onbeschermde mobiele telefoon had gesproken.

FIGUUR XXXVII: THERMOGRAFIE NA 15 MINUTEN MOBIELE TELEFOON

Het is te zien dat er een toename van de temperatuur is in alle gebieden van het gezicht en
een veel meer doordringende algehele verwarming in de laterale gebieden van het gezicht.
Let op het gebied bij het rechteroor, het linkeroog en de hele nek, inclusief het gebied rond
de schildklier. Deze gebieden hebben een significante temperatuurstijging ondergaan, maar
de echte bedreiging die in overweging moet worden genomen, is het feit dat deze gebieden
überhaupt een temperatuurstijging hebben ondergaan. Welke andere cellulaire schade kan
nog meer door deze straling zijn aangericht?
In de volgende afbeelding (Figuur XXXVIII) heeft de proefpersoon gesproken via een mobiele
telefoon met een MRET-Shield polymeerchip. Er is een temperatuurverlaging opgetreden in
alle gebieden van de sinussen, het gezicht en de perifere gebieden, niet alleen in vergelijking
met de vorige afbeelding (praten op een onbeschermde telefoon), maar zelfs in vergelijking
met de controle (Figuur XXXVI). Deze bevindingen laten het probleem zien van de bioaccumulatie-effecten door elektromagnetische straling (EMR) , daarbij in aanmerking
genomen dat deze persoon normaal gesproken een mobiele telefoon gebruikt.
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FIGUUR XXXVIII: THERMOGRAFIE MOBIELE TELEFOON MET MRET CHIP

Figuur XXXIX toont de afbeelding van de proefpersoon dertig dagen na het aanbrengen van
een MRET-Shield-chip op haar telefoon. De vermindering van de totale opwarming is
doorgegaan en er is een verdere afname in het gebied van de cervicale lymfeklieren.
De betekenis van deze bevinding houdt niet alleen verband met de directe
elektromagnetische effecten van het noise field, geïnduceerd door het MRET-Shield
polymeer237, maar ook met het potentieel van het polymeer om de bio-accumulatie effecten
door elektromagnetische straling om te keren
FIGURE XXXIX: THERM OGRAFIE MOBIELE TELEFOON MET MRET CHIP, 30 DAGEN LATER
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SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)
Overheidsinstanties in de hele wereld, waaronder de FCC in de Verenigde Staten, hebben
aangenomen wat zij beschouwen als grenswaarden voor een veilige blootstelling aan de
elektromagnetische velden die worden afgegeven door mobiele telefoons en apparaten, ook
bekend als radiofrequentie (RF) energie. Deze grenswaarden, die veel van de top
onderzoekers ter wereld beschouwen als onrealistisch hoog238, worden aangeduid in
termen van de eenheid “specifieke absorptiepercentage (SAR). SAR is een maat voor de
hoeveelheid radiofrequente energie die door het lichaam wordt geabsorbeerd bij gebruik
van een mobiele telefoon. De FCC vereist dat alle fabrikanten van mobiele telefoons ervoor
zorgen dat hun telefoons voldoen aan deze objectieve grenzen, die zij beschouwen als
veilige blootstellingsniveaus. De SAR-waarde bij elke mobiele telefoon die verkocht wordt in
een land dat deze regelgevende waarden heeft aangenomen, moet lager zijn dan deze SARlimieten. De FCC-limiet voor blootstelling van mobiele telefoons is een SAR-niveau van 1,6
watt per kilogram (1,6 W / kg) en in Europa is de waarde 2,0 watt per kilogram (2,0 W / kg).
De SAR-evaluatie is uitgevoerd in het RF Exposure Lab in Escondido, Californië op twee
modellen van de RF (radiofrequentie) mobiele telefoons met een werkfrequentie van 836
MHz en drie modellen van mobiele telefoons met een werk van 1880 MHz.
In overeenstemming met de SAR test methodologie werden de experimenten uitgevoerd op
een "phantom head" gevuld met een op water gebaseerde gel, die hersenweefsel simuleert.
In elke testsituatie werden de SAR-waarden gemeten op twee-honderd-twee-en-veertig
punten op het "kunsthoofd”.
Bij het vergelijken van de controlewaarden met de MRET-Shield toepassing op de mobiele
telefoon bleven alle 'hot spots' op dezelfde fysieke gebieden, maar er was een afname van
SAR in negentig procent (90%) van de opgenomen locaties.
De toepassing van het MRET-Shield polymeer op de radiofrequentie-mobiele telefoons liet e
in deze experimenten en algehele reductie zien van relevante SAR-waarden in het bereik van
0,3% - 29,0%. Bovendien leidt de toepassing van het MRET-schild niet tot significante
vervorming van overgedragen RF-signalen.
De figuren XXXX en XXXXI tonen de "Hot Spot" Area Scan Diagrammen. Hieruit blijkt duidelijk
dat de toepassing van het MRET Shield-polymeer op de mobiele telefoon de locatie van "Hot
Spots" niet veranderde en ook dat de SAR-waarden in de gescande gebieden aanzienlijk
daalden.

238

Sage C, Carpenter D, Eds. BioInitiative Report: A Rationale for a Biologically-based Public
Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF). BioInitiative Working Group.
USA. August 31, 2007.

90

FIGUUR XXXX: SAR TESTEN HOT SPOTS, CONTROL

FIGUUR XXXXI: SAR TESTING HOT SPOTS, MRET POLYMER
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MRET SHIELD IN VITRO TESTEN OP MENSELIJKE BLOEDCELLEN
Test werd uitgevoerd in het Cedar Sinai Medical Center in Los Angeles onder auspiciën van
Dr. Michael Newman. Tweeëntwintig bloedmonsters werden onderzocht en elk monster
werd in drie delen verdeeld: een controle monster dat niet blootgesteld was aan enige
straling, een monster dat gedurende een uur aan een straling van een veertien (14) inch
computerscherm werd blootgesteld, en een monster dat gedurende één uur aan dezelfde
computermonitor werd blootgesteld maar met een MRET-Shield daarop geplakt.

FIGUUR XXXXII: EMR EFFECT OP AANTAL GRANULOCYTEN

FIGUUR XXXXIII: EMR EFFECT OP AANTAL LYMPHOCYTEN
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Volledig bloedonderzoek werd uitgevoerd en de uitkomsten lieten statistisch significante
uitkomsten zien.
Dit experiment heeft aangetoond dat de installatie van het MRET-Shield op de
computermonitor het niveau van de gecombineerde veranderingen van het aantal witte
bloedcellen (WBC) , de beschermende elementen van het immuunsysteem, met
negenentwintig procent (29%) verminderde.
WBC tellingen worden gemeten om het vermogen van het individu om te reageren op een
infectie, de aanwezigheid van een infectie te bevestigen, het type infectie aan te geven,
feedback te geven over de reactie op therapie voor de infectie of over de bijwerkingen van
de therapie, en om te monitoren voor complicaties bij ziekte. Granulocyten zijn witte
bloedcellen die een belangrijke component van het bloed zijn en een van de belangrijkste
rollen spelen in de immuunsysteemreactie. Een afname in het aantal granulocyten is
indicatief voor de verminderde immuunsysteemfunctie, omdat één van de rollen van dit
celtype is om te reageren op een ontsteking en het verminderen van pijn (fagocytose).
De testen lieten een afname zien in het aantal granulocyten, veroorzaakt door de straling
van de computermonitor (figuur XXXXII) en dat door het gebruik van het MRET-polymeer de
EMF-effecten met 29% werden verminderd.
Figuur XXXXIII laat de stralingseffecten zien op lymfocyten. Een toename van het aantal
lymfocyten hangt samen met een fysiologische reactie op een antigeen of
ontstekingsstimulus, een infectie of andere vormen van externe stress. De algemene
consensus is dat de toename van het aantal lymfocyten boven het normale niveau, bij
afwezigheid van infecties, het risico op leukemie, lymfomen en andere aandoeningen
verhoogt. Het experiment liet de toename zien van lymfocyten in bloedmonsters,
blootgesteld aan de straling van de computermonitor. Ook bleek dat de installatie van een
MRET-Shield op de computermonitor het niveau van veranderingen in lymfocyten met 38%
verminderde.
Dit experiment bewijst dat de blootstelling van humane bloedmonsters in vitro aan EMR van
het computerscherm de verhouding van granulocyten en lymfocyten in de WBC beïnvloedt.
Dit effect is gerelateerd aan de stressrespons en kan invloed hebben op het cellulaire proces
dat verband houdt met de bloedmorfologie, zoals groei, verdeling en dood van cellen in alle
soorten WBC. De installatie van een MRET-Shield op het computerscherm verminderde het
effect van EMR op de verhouding van WBC-componenten significant (met 29%) en op de
bloedmorfologie
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HOOFDSTUK 6
KENNIS IS HET ZAAD
Wetenschap kent geen land, want kennis behoort tot de mensheid en is de fakkel die de
wereld verheldert. Wetenschap is de hoogste personificatie van de natie, omdat die natie
de eerste zal blijven om het resultaat van denken en intelligentie verder te dragen
Louis Pasteur

Het streven van de mens naar kennis en informatie is altijd gevuld geweest met diegenen die
ervoor kiezen om een reeks feiten te weerleggen en uit te dagen, zowel vóór als nadat het
bewijs is geleverd. Dit is niet nieuw. Ze vertelden aan Columbus dat de wereld plat was en
dat hij na een tijdje van de rand zou vallen, lang voordat hij een andere route naar India ging
ontdekken en in Midden-Amerika terecht kwam. Niemand geloofde ooit dat Alexander
Graham Bell een signaal langs een draad zou kunnen sturen en het aan het andere kant zou
kunnen laten horen, en toch pionierde hij de doorgifte van informatie, die zo ver is gekomen
dat de draden niet meer nodig zijn. Men heeft de gebroeders Wright verteld, dat als de man
bedoeld was om te vliegen, hij vleugels zou hebben en dat elke mensgemaakte structuur te
zwaar zou zijn om ooit van de grond te komen. Al deze mensen hielden vol, ondanks
tegenslag om nieuwe kennis en een basis van begrip te creëren. Toen Columbus zeilde,
waren er velen die niet geloofden dat hij ergens was aangekomen, totdat hij terugkeerde
met de inwoners van de nieuw ontdekte landen. Hetzelfde met Bell; tot dat de mensen de
echte stem via zijn telefoon hadden gehoord. Met vliegen was alles wat nodig was om te
kijken het bewijs was geleverd, maar er zijn mensen die zeer onzeker zijn of Neil Armstrong
werkelijk op de maan liep. Er zullen altijd sceptici over alles zijn en daarom is bewijs
belangrijk.
Er zijn veel mensen die helemaal niet geloven dat EMF's en microgolf straling gevaarlijk zijn.
Helaas, hun gebrek aan geloof beschermt hen niet tegen de bewezen fysiologische effecten.
Gelukkig is er nu een schat aan wetenschappelijke informatie. Wetenschappers hebben
voldoende onderzoek verricht om aan hen die het bestaan van het probleem te ontkennen,
aan te tonen, dat er inderdaad een dosis/respons-relatie bestaat tussen ziekten en
elektromagnetische straling.239 Een grote groep wetenschappers heeft zojuist een oproep
tot actie gebaseerd gedaan, gebaseerd op hun begrip van het probleem.240
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De kennis van de risico's en potentiële gezondheidsdreigingen die we uit een overvloed aan
oorzaken hebben, hebben onze huidige gezondheidsstatus veroorzaakt. We moeten alles in
het werk stellen om onze gezondheid te verbeteren, om in de toekomst vooruitgang te
boeken. Het zijn de top wetenschappers en artsen die de weg zullen leiden en hun
aanvaarding van de realiteiten, zowel positief als negatief, is van groot belang. Deze mensen
behoren bij de eersten die worden geïnformeerd over deze nieuwe informatie en de
voordelen van de MRET Technologie en de unieke vermogens om de mensheid te dienen.
De MRET-activering en de daaropvolgende inname van water beïnvloeden de permeabiliteit
van het celmembraan, waardoor een aantal gunstige fysiologische functies worden
gefaciliteerd. De installatie van de MRET-Shield polymeer chip vermindert de effecten en
schade, veroorzaakt door elektromagnetische velden, aanzienlijk. Op vooraanstaande
conferenties over de hele wereld is deze informatie verspreid met open acceptatie. Enkele
van deze conferenties staan hieronder vermeld:
16e Internationale Biofysica Congres (IUPAB), 2-6 februari 2008, Long Beach, Californië,
Verenigde Staten. Programma en Abstract Boek, Dr. Smirnov: "Het effect van MRET
Activated Water op Microbiologische Cultuur Escherichia coli K-12 en op Complexe
Microbiologische Samenstellingen."
BioPro Convention, 6 januari 2008, La Jolla, CA. VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA.
Mondelinge presentatie, Dr. Fisher: "De risico's geassocieerd met elektromagnetische
straling en de beschermingseffecten van MRET-technologie. "
15e jaarlijks wereldcongres over anti-aging geneeskunde en regeneratieve biomedische
technologieën 15 december 2007, Las Vegas, Nevada. Mondelinge presentatie Dr. Fisher "De
fysiologische voordelen van het vergroten van de cellulaire membraan permeabiliteit."
SEMAL Anti-Aging Conferentie Spanje. Barcelona. 30 september 2007. Mondelinge
presentatie Dr. Fisher: "De risico's geassocieerd met elektromagnetische velden"
SEMAL Anti-Aging Conferentie of Spain. Barcelona. 29 september 2007. Mondelinge
presentatie, Dr. Fisher "De fysiologische voordelen van het verbeteren van de celmembraan
permeabiliteit"
4e jaarlijkse Anti-Aging Conferentie Londen 2007, The Royal Society of Medicine, Londen,
Engeland, 13 september 2007. Mondelinge presentatie Dr. Fisher, "De risico's geassocieerd
met elektromagnetische velden."
International Microgolf Power Institute, 41e Jaarlijks Internationaal Microgolf symposium,
Vancouver, BC, Canada, 1-3 augustus 2007. Mondelinge presentatie, Dr. Smirnov: "MRET
Fractal Matrix en zijn effect op SAR-waarden van RF-telefoons".
15e Jaarlijkse Wereldcongres over Anti-Aging Medicine & Regeneratieve Biomedische
Technologieën, 1 augustus 2007, Chicago, Illinois, Verenigde Staten. Mondelinge presentatie
Dr. Fisher, "The Invisible Threat: de risico's geassocieerd met EMF's."
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Bio-elektromagnetische Vereniging. Jaarlijkse Vergadering, 11-15 juni 2007, Kanazawa,
Japan. Programma en Abstract Boek, Dr. Smirnov: "MRET Activated Water en zijn succesvolle
toepassing voor preventiebehandeling en verbeterde tumor weerstand in dierlijke oncologie
modellen"
Rutgers Symposium over Lunar Settlements, 38 juni 2007, New Brunswick, NJ, USA.
Mondelinge presentatie Dr. Smirnov. "Behandeling en Verbeterde Tumorweerstand in
Dieren Oncologie Modellen"
BioPro Convention, 5 januari 2007, Palm Desert, Verenigde Staten. Mondelinge presentatie,
Dr. Smirnov: "Het effect van MRET-shield op elektromagnetische straling."
De Vereniging voor Fysische Regeling in Biologie en Geneeskunde, 24e Wetenschappelijke
Conferentie, 1113 januari, 2006, Cancun, Mexico. Programma en Abstract Boek, Dr. Smirnov:
"Elektrisch Geactiveerd Water."
Nationaal Kankercentrum, 14 december 2005, Bangkok, Thailand. Mondelinge presentatie,
Dr. Smirnov: "MRET-Shield Polymer Materiaal, Bescherming Biologische Systemen tegen
EMR."
Thailand National TV Channel 11, 15 december 2005, Bangkok, Thailand. Persconferentie, dr.
Smirnov: "Het fysiologische effect van MRET geactiveerd water op patiënten die last hebben
van AIDS".
Bangkok Medical Association, 15 december 2005, Bangkok, Thailand. Wetenschappelijk
Seminar. Dr. Smirnov: "MRET Activated Water, Physiological Effects".
Thailand, Ministerie van Volksgezondheid en Chemie Vereniging van Thailand, april 2005,
Bangkok, Thailand. Wetenschappelijk Seminar. Dr. Smirnov: "Nanotechnologie uitvinding:
Moleculaire Resonantie Effect Technologie."
De Bio-elektromagnetische Maatschappij, 26e Jaarlijkse Vergadering, 20-24 juni 2004,
Washington D.C., USA. Programma en Abstract Boek, Dr. Smirnov: "Methode, Materiaal en
Apparaat die Elektromagnetische Compatibiliteit Tussen Technologisch Opgestane EMR en
Biologische Systemen."
"Langdurig watergeheugeneffect en zijn technologische implementatie en voordelen" - 2022 april 2004, Seoul, Korea. Mondelinge presentatie Dr. Smirnov.
Asia-Pacific Electromagnetic Fields Conference, januari 2004, Bangkok, Thailand. Programma
en Abstract Boek, Dr. Smirnov: "Methode, Materiaal en Apparaat, die Elektromagnetische
Compatibiliteit verschaffen tussen Technologisch opgewekte EMR en Biologische Systemen."
Anti-Aging International Conference. September 2003, Singapore Mondelinge presentatie,
Dr. Smirnov: "Fysica van MRET water."
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Het Eerste Azië en Oceanische Congres voor Stralingsbescherming, oktober 2002, Seoel,
Korea. Programma en Abstract Boek, Dr. Smirnov: "Optimale Neutralisator voor
Elektromagnetische Straling."
Anti-Aging International Conferentie, juni 2002, Singapore. Mondelinge Presentatie, Dr.
Smirnov: "Moleculaire Resonantie Effect Technologie."
Effecten van EMR op biologische systemen, wetenschappelijke conferentie, Taipei, Taiwan,
augustus 2000. Mondelinge presentatie, Dr. Smirnov: "MRET-Shield - afschermmateriaal en
apparaat."
Er zullen veel meer congressen en conferenties worden bijgewoond en de relevante
informatie wordt ter beschikking gesteld ter overweging van de aanwezigen.
Deze informatie moet verspreid worden in het belang van het grote publiek.
Ten tijde van dit schrijven zullen er minstens zes presentaties zijn op zeer gewaardeerde
conferenties op minstens drie continenten over de hele wereld om hen te informeren, niet
alleen over de potentiële problemen die we tegenkomen, maar ook over de oplossingen die
beschikbaar zijn met behulp van MRET-technologie. Wij kunnen de wereld veranderen, één
persoon tegelijk.
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