- Causale bronnen van RF-EMV Elektrostress -

November 2021

“Causale Bronnen van HF-EMV Elektrostress” | BELANGRIJK en BIJZONDER NIEUWS
Anno 2021 hebben wetenschappers die wereldwijd betrokken zijn bij EMV-elektrostress-onderzoek nog steeds geen
idee van de echte veroorzakers en hun oorsprong. Het lijkt erop dat ze enkel een vage indruk hebben dat het zou
gaan om een soort van niet-thermische straling die mogelijk in thermische draadloze communicatiesignalen zit.
Nieuwe ontwikkelingen van onze anti-elektrostress-devices, eerste verbazingwekkende observaties en daarop volgend
fundamenteel onderzoek leidden tot een bijzondere doorbraak in het ontdekken van causale bronnen van EMVelektrostress en eenvoudige oplossingen en toepassingen om deze te verminderen en/of te voorkomen.
Vanaf het moment van de eerste microscopische analyses van Rouleaux-Formaties van Rode BloedCellen (RF-RBC) in
levend bloed, veroorzaakt door wifi-straling van o.a. mobiele telefoons in mei 2020, duurde het 12 maanden om een
daadwerkelijke veroorzaker te identificeren, het causale verband te leggen, het verloop tot aan én de feitelijke
biologische reacties en uiteindelijke RF-RBC in levend bloed aan te tonen.

- Rouleaux bloedklontering in levend bloed door WiFi-straling en aardstraling -

Na een voorwoord vertelt het volgende rapport een reeks ins en outs van ons uitgebreide onderzoek.
!!! Laat dit alvast gezegd zijn: De echte veroorzakers zijn anders dan alles wat men zou vermoeden.
Ieders voorstellingsvermogen wordt hier flink op de proef gesteld!
Waarom dit melden op LinkedIN zou je denken?
Ten eerste, er is eenvoudigweg GEEN tijd meer te verliezen in de strijd tegen de geleidelijk toenemende
stralingsniveaus, de blootstelling eraan, de complexiteit en de biologische gezondheidseffecten van elektrosmog.
Ten tweede, het informeren en uitnodigen van deskundigen, wetenschappers, artsen, professionals en therapeuten die
direct of in indirect betrokken zijn bij de praktijken van elektrosmog/-stress en/of geosmog/-stress.

Allereerst een woord van oprechte dank aan Kees Veenstra, Jeanine Arendsen en Jo Hooyberghs voor hun
bijzondere bijdrage aan de totstandkoming van dit unieke onderzoek.

Ed Doggen @ Vortex Care - Echt, Nederland
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Korte beschrijving en toelichting van (vaak) gebruikte termen en begrippen
Causaal betekent, het directe verband tussen ‘oorzaak en gevolg’.
ElektroSensitiviteit is een gevoeligheid voor diverse elektrische, magnetische (wissel-), elektromagnetische en elektrostatische velden en stralingen die direct of in korte tijd tot uitdrukking komt in lichamelijke en/of mentale symptomen.
ElektroDamage zijn de (on)herstelbare schades aan weefsels, cellen en het DNA ten gevolge van thermische straling in
kunstmatig opgewekte electromagnetische communicatie-straling waaronder 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi- en Dect-straling.
ElektroStress zijn alle biologische reacties en fysieke en mentale symptomen onder andere ten gevolge van nietthermische elektrische en magnetische velden en tal van kunstmatig opgewekte electromagnetische communicatiestraling waaronder 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi- en Dect-straling.
Elektrosmog is de alom gebruikte verzamelnaam van alle kunstmatig opgewekte velden en stralingen die elektrostressreacties tot gevolg hebben.
Elektrosensitiviteitprofiel is een persoonlijke lijst van meerdere elektrogevoeligheden. Elektrosensitiviteit-profielen
zullen vaak van persoon tot persoon verschillen: elektrogevoeligheden en oorzaken. Mensen die dit betreft zijn dan
min of meer meervoudig elektrosmoggevoelig/elektrosensitief. Hiervoor gebruiken we de term MERS.
Elektro(magnetische) Hyper Sensitiviteit (EHS) duidt op ernstige en/of extreme vormen van elektrostress waarbij
mensen fysiek en/of mentaal min of meer belemmert zijn, of (ernstig) beperkt zijn in hun normale dagelijkse doen.
Elektrostressprofiel is een persoonlijke lijst van lichamelijke/fysieke en mentale reacties en symptomen en klachten.
Elektrostress-profielen zullen vaak van persoon tot persoon (enorm) verschillen: qua aard en mate van stressgevoeligheden. Mensen die dit betreft zijn dan min of meer meervoudig elektrosmog-gevoelig of elektrosensitief.
Rouleaux-Formatie van Rode Bloedcellen, hierna steeds genoemd met de afkorting RF-RBC, is een specifieke en
geordende vorm van bloedklontering die getriggerd wordt door elektromagnetische straling afkomstig van (mobiele)
apparaten in actieve wifi-modus en/of door geopathische/aard-straling. RF-RBC wordt ook geldrollen-effect genoemd.
Dr. Magda Haves legde al in 2008 een eerste relatie tussen RF-RBC in levend bloed en straling afkomstig van mobiele
telefoons. Daarna hebben diverse wetenschappers en onderzoekers deze relatie bevestigd.
‘Dirty-Power’ is de engelstalige verzamelterm voor alle netstroom-vervuilingen die onder andere veroorzaakt worden
door tal van elektrische apparaten, ‘slechte’ LED-lampen, geschakelde elektrische voedingen en lichtdimmers.
‘Dirty-WiFi’ is een nieuwe engelse verzamelterm voor alle vervuilingen in wifi-signalen die o.a. veroorzaakt worden door
tal van modulerende aardstralingen en netstroomvervuilingen. Deze worden doorgegeven via en elektrische en
draadloze verbindingen. Dirty-WiFi omvat alle biologisch actieve niet-thermische stralingsdelen in wifi-straling.
Geopathische Stress zijn alle lichamelijke en mentale reacties, symptomen en klachten ten gevolge van aardstraling.
Geopathisch betekent ziek wordende door aardstraling.
De benaming Geostress zou logischerwijs net als Elektrostress eenvoudiger in het gebruik zijn.
Geosmog is een verzamelnaam van alles soorten geopathische straling. Een benaming die we logisch redenerende,
net als de woorden neuro-akoestiek, Dirty-WiFi en Geostress hebben toegevoegd aan het elektrosmog-vocabulaire.
!!! Voor verdere tekst en uitleg van deze begrippen, raadpleeg Wikipedia en/of andere (online) bronnen.
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BEKENDE SYMPTOMEN van Elektrostress en Geo(pathische) Stress
Vanwege de grote overeenkomsten van symptomen volgt hieronder een algemeen overzicht van de meest
voorkomende en bekende symptomen. Meestal ervaren mensen die elektrosmog-gevoelig zijn meerdere van deze
symptomen. In tal van wetenschappelijke verslagen worden de volgende Elektrostress-symptomen en klachten vaak
genoemd.

Bron:

‘Een uitgave van het Platform Gezondheid en Milieu’

BELANGRIJKE OPMERKING voor mensen met Elektrostress- en/of Geostress.
Er zijn mensen die denken Elektrostress te ervaren maar in feite, zonder het te weten, Geostress ervaren, én
omgekeerd. Meestal weten mensen niet dat ze (ook en/of vooral) gevoelig zijn voor aardstralen en er last van hebben.
Maar al te vaak worden de verkeerde conclusies getrokken en verkeerde vaak ook kostbare maatregelen genomen.
Om zeker te weten of men wel óf niet óf meer Elektrostress-gevoelig of meer Geostress-gevoelig is, raadpleeg
daarvoor een Elektrostress-deskundige bouwbioloog én een Geostress-deskundige radiësthesist. Het kan zijn dat er
daardoor (nog) andere invloeden en oorzaken aan het licht komen waar men totaal geen weet van heeft zoals
binnenshuis o.a. de luchtkwaliteit, fijn stof, allergenen, schimmels en bacteriën.

Alle gebruikte AFKORTINGEN voluit geschreven
Om de leesbaarheid van dit verslag te bevorderen staan hier alle gebruikte afkortingen voluit geschreven:
HF-EMV

HoogFrequente Electromagnetische Velden/Straling

RF-RBC

Rouleaux Formatie van Rode BloedCellen

MERS

Multiple Electro & Radiation Sensitivity

EHS

Elektro(magnetische) Hyper Sensitiviteit

ES

Elektro Sensitiviteit

AAE

Advanced Anti Electrostress

OA

Oscillation Alignment

EV

Elektrische Velden

MV

Magnetische Velden

EMV

Electromagnetische Velden/Straling

HF

Hoog Frequent

LF

Laag Frequent

ELF

Extreem Laag Frequent

GP

GeoPathisch

HD

Hard Disk

IoT

‘Internet of Things’ oftewel het ‘Internet der Dingen’
!!! Voor tekst en uitleg van al deze begrippen, raadpleeg Wikipedia en/of andere (online) bronnen.
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VOORWOORD
Tot januari 2017 kende ondergetekende alleen het woord ‘Electrosmog’ en wat het grofweg inhield.
Als specialist in geluidsperceptie en akoestiek trok een eerste concrete confrontatie, die overigens niet onaangenaam
was, de professionele aandacht. Twee fracties van een seconde toonden onmiddellijk een behoorlijk effect van
elektrosmog op mijn lichaam, mijn gehoor, mijn perceptie van geluiden. Destijds werd dit vermoedelijk veroorzaakt
door elektrische velden in een toch gemiddelde huiselijke omgeving.
Tijdens 3 jaar van verkenning en studie ontdekte ondergetekende bij zichzelf circa tien EV/EMV-elektrostressgevoeligheden, met uiteenlopende lichte symptomen en klachten: het gehoor en tinnitus, het zien, een
lichtgevoeligheid en verblindende effecten door licht (dag en nacht), moeilijk kunnen spreken, diverse lichamelijke
reacties, beweging en mobiliteit, rusteloos gevoel in de borst, concentratieproblemen en spontane spiersamentrekkingen in de benen. Daarnaast ontdekte ondergetekende ook een specifieke intolerantie voor koemelk en
zuivelproducten, en een gevoeligheid voor LED-licht die een zeer slecht slapen veroorzaakte.
Men zou kunnen denken, wat een gevoelige man. Gelukkig zijn, dankzij diverse adequate maatregelen, bijna alle
symptomen, klachten en intoleranties, geminimaliseerd (en onder controle) of verleden tijd. Ondanks de aanhoudende
lichte tinnitus, voelt ondergetekende zich goed en energiek, en slaapt veel beter.
Eind 2017 kwam er een professionele samenwerking met een Duitse fabrikant van bio-energetische producten tot
stand: Musik & Akustik - Norbert Maurer (merknaam: Vortex HiFi), wiens expertise vooral gericht is op het verbeteren
van de kwaliteit van de zintuigen, met name het gehoor.
Het essay ‘Muziek luisteren in de ban van elektrosmog’, dat ondergetekende in 2018 schreef over de eerste
(professionele) verkenningen, werd juni 2020 gepubliceerd in het blad 'Music Emotion’.
Een uitgebreid communiqué en een eerste verslaglegging over het ‘voorkomen en verminderen van RF-EMVelektrostress werd juni 2021 online gepubliceerd op hifi.nl.
December 2019 liet deze fabrikant weten dat hij nieuwe devices had ontwikkeld om HF-EMV-elektrostress en
geopathische stress te verminderen voor het verder verbeteren van de geluidswaarneming en -perceptie.
Gelijk in januari 2020 werden de nieuwe devices uitgeprobeerd in onze studio. Ondergetekende was onmiddellijk flink
onder de indruk van de prestaties, en iets later nog meer van de goed merkbare positieve fysieke en mentale effecten
ervan.
Toen Covid-19 begon gaf dat ruim de gelegenheid om de nieuwe devices verder te verkennen en te testen. In eerste
instantie zijn de aanvankelijk bedoelde toepassingen getest en gedocumenteerd. Iets later onderzochten we hun aard
als anti-EMV-elektrostress-devices voor het meer algemeen voorkomen en/of verminderen van HF-EMV-elektrostress en
geopathische stress. De Covid-19-lockdowns in 2020 en 2021 gaven vervolgens alle tijd en gelegenheid om dit
diepgaand te onderzoeken in een specifieke routine van aanpak zoals ondergetekende die vele malen heeft gevolgd
tijdens zijn 20-jarige professie als corrosie-, materiaal-, kwaliteits- en productie-engineer bij Volvo Car Automotive
Industries in Nederland, het huidige VDL NedCar.
Vanaf juni 2020 begonnen de volgende studies en onderzoeken met een bijzonder eindresultaat in juni 2021.
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SAMENVATTING
Na de eerste unieke waarnemingen in juni 2020 duurde het 12 maanden van diepgaand onderzoek om de
veronderstelde ‘niet-thermische’ stralingen, 'verborgen' in HF-EMV communicatie-straling, die elektrostress veroorzaken
te identificeren en de invloeden ervan te bevestigen. Op basis van vele microscopische bloed-analyses zijn we erin
geslaagd om de echte bronnen te lokaliseren, hun ware aard te onthullen, en hun enorme biologische invloed op het
ontstaan van RF-RBC te bevestigen. RF-RBC is een tijdelijke specifieke samenklontering van rode bloedcellen die de
doorbloeding van (capillaire) bloedvaten belemmeren/blokkeren (zie de RF-RBC in onderstaande afbeeldingen).

Op basis van andere unieke waarnemingen in januari 2021 konden we een algemene theorie opstellen over hoe deze
niet-thermische stralingen in thermische HF-EMF-communicatiestraling terechtkomen, waar ze vandaan komen, hoe ze
zich begeven en verplaatsen in de (draadloze) communicatienetwerken, hoe ze actief worden in levende organismen
(b.v. menselijk lichaam) en specifieke elektrostressreacties veroorzaken, welke specifieke delen van deze niet-thermische
stralingen daadwerkelijk elektrostress veroorzaken, en wat hun ware aard is.
Op basis van 600 microscopische analyses van deze RF-RBC in levend bloed ontstaan door wifi-straling en
geopathische straling (aardstraling), hebben we elke stap van deze theorie onderzocht en kunnen bewijzen.
Om te begrijpen hoe deze theorie in werkelijkheid in de volle omvang werkt, is het principe ervan vrij eenvoudig uit te
leggen door te zeggen: "Stel je het transmissie-proces voor van een radio-uitzending via de ether”.
Voor de meeste microscopische analyses gebruikten we een Motic Panthera C Trinoculair microscoop en een Moticam
1080 BHM microscoopcamera/LCD-display om de vroegste momenten en stadia van RF-RBCs-gedragingen onder de
microscoop te volgen en vast te leggen. Dit is vanaf 15 seconden na het nemen van de bloedmonsters middels
bloedprikken.
Het onderzoek heeft onomstotelijk aangetoond dat het menselijk lichaam snel en direct aantoonbaar reageert op zowel
hoogfrequente electromagnetische straling, in dit geval wifi-straling, en geopathische (aard-) straling. Verder is
concreet aangetoond dat deze lichamelijke reacties bij toepassing van anti-elektrostress devices van Vortex Care
effectief kunnen worden voorkomen of verminderd.
Al in mei 2020 zagen we hoe de nieuwe geavanceerde anti-elektrostress (AAE) devices fysieke elektrostress-reacties,
waaronder de RF-RBC, deden verminderen en/of voorkomen. Tijdens de vele experimenten in 2020 en 2021 hebben
we dergelijke RF-RBC-gedragingen vele malen waargenomen en vastgelegd.
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Deze AAE-devices zijn al beschikbaar, eenvoudig toe te passen en eenvoudig te gebruiken in alle relevante
binnensituaties. Ze worden toegepast bij alle elektronische apparatuur die HF-communicatiesignalen uitzenden,
inclusief mobiele telefoons, tablets, laptops, draadloze dect-telefoons, bluetooth-apparaten, wifi-routers/boosters,
computers, alle Internet-of-Things gebaseerde apparaten, elektrische keuken/kook-toestellen, en alle netstroom-,
zonne-energie- en (vloer)verwarmingssystemen. De ingebouwde Vortex OA-technologie verbetert daarnaast ook de
prestaties van anti-elektrostress apparaten van andere merken, zoals Schumann-resonatoren en ook allerlei
elektronische therapeutische apparaten.
Het Vortex Care AAE-programma biedt naast individuele optimizers binnenkort ook alles-in-één op maat gemaakte
devices voor het voorkomen en verminderen van EV/EMV-elektrostressreacties die veroorzaakt worden door ELF/LF/HFstraling, geopathische straling en ‘Dirty-Power’ op tal van locaties: thuis, school/college, werk/kantoor, sportschool/
sport, medisch /zorgcentra, in alle openbare ruimtes. Dus praktisch gezien overal !!!
De eerste gemakkelijke en belangrijke stappen zijn het bevestigen van de Vortex Care OACards aan de eerder
genoemde (persoonlijke) draadloze communicatie-middelen en de nieuwe OAWraps om alle stroom-voerende kabels.
Voor veel mensen, die min of meer lijden aan elektrostress of ernstige vormen van elektromagnetische hypergevoeligheid (EHS), zullen de AAE-devices een serieuze stap zijn om het welbevinden te verbeteren en mogelijk
elektrogevoeligheden te verminderen.

Vergeleken met de meer dan 25.000 wetenschappelijk biologische effectstudies van EMV communicatie-straling die in
de vier decennia hebben plaatsgevonden lijkt deze causale bronstudie van geen, weinig en/of ondergeschikt belang.
Maar de schijn bedriegt.
Een wetenschappelijk erkenning van deze bronstudie zal zeker niet op de loer liggen .
De Wetenschap zelf heeft nog heel wat jaren te gaan voordat ze de basale essentie, de belangrijke inhoud en de
glasharde conclusies van deze bronstudie en alle nieuwe aanknopingspunten zal gaan inzien.
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CAUSALE BRONNEN van HF-EMV ELEKTROSTRESS
!!! De oorzakelijke oorsprong van EMV Elektrostressreacties zijn daadwerkelijk niet-thermische stralingen, in feite delen
van geopathische (aard-) straling. Gemakshalve en de logica volgende noemen we deze ‘Geosmog’. Dit zijn specifieke
maar algemeen voorkomende oscillerende energiestructuren, die overal en continu worden uitgezonden door talloze
aardstraling-bronnen aan het aardoppervlak (ook wel geopathische zones genoemd). Dit betekent dat er wereldwijd
miljoenen, zo niet miljarden toegangspunten zijn tot de lokale en wereldwijde (draadloze) communicatiesystemen/netwerken, inclusief bij gsm-masten, server-stations, wifi-routers/boosters en hotspots, enz., én alle ether-situaties
waarin deze niet-thermische stralingen zich begeven en moduleren in thermische communicatiestralingen. Toch weten
we nog niet wat hun exacte aard is. Hoogstwaarschijnlijk zijn het bepaalde soorten oscillerende energiestructuren,
mogelijk uitgestraald door bepaalde (o.a. kristallijne) aardmaterialen, die moduleren in geopathische stralingen én
extreem biologisch actief!
Zoals al gezegd: Het voorstellingsvermogen wordt flink op de proef gesteld!
Thermische HF-EMV-communicatiestralingen, waarin deze specifieke niet-thermische geopathische stralingen zich
begeven en moduleren, werken dus als draaggolven en dragen/verplaatsen deze niet-thermische stralingen door het
hele (draadloze) communicatienetwerk wereldwijd. Tijdens deze alsmaar voortdurende hoogfrequente transmissieprocessen 'grazen' alle thermische EMV-communicatie-stralingen/systemen onophoudelijk de geopathische stralingen,
verspreiden ze in alle HF-EMV situaties in de ether in alle windrichtingen en ook vaste elektrische verbindingen,
waardoor ze aanhoudend alle flora en fauna kunnen bereiken en deze min of meer beïnvloeden.
We ontdekten en stelden vast hoe deze niet-thermische stralingsdelen simpelweg in de pulserende thermische HFEMF-communicatiestraling kunnen moduleren, hoe deze ‘oscillerende energiestructuren’ zich hierin verplaatsen,
levende organismen bereiken en binnenkomen, totdat ze elektrostressreacties kunnen triggeren.
Bij het binnengaan in een levend organisme zullen de niet-thermische stralingen worden vrijgemaakt, doordat alleen de
thermische HF-EMV-stralingenen door water worden geabsorbeerd en omgezet in warmte. De vrijkomende nietthermische stralingen worden vanaf die momenten biologisch (meer) actief, waardoor fracties later diverse specifieke
elektrostressreacties in alle gevoelige lichaamscellen en weefsels worden opgewekt.
Ook zullen er delen zijn van de pulserende thermische HF-EMV-communicatiestralingen die niet direct worden
geabsorbeerd door water en dus niet onmiddellijk worden omgezet in warmte. Deze kunnen de dieper gelegen delen
in het lichaam bereiken waar ze op gevoelige (hersen-)weefsels, (orgaan-)cellen en moleculen kunnen inwerken en deze
beschadigen. Daarbij dus ook het DNA in de cellen.
De niet-thermische stralingsdelen kennen vele biologisch actieve informaties die uiteindelijk, in levende organismen
onder andere bij de mens, meerdere biologische reacties en symptomen (elektrostress) tot gevolg zullen of kunnen
hebben.
Om deze werkwijze gemakkelijk te kunnen begrijpen, vergelijk het met het transmissieproces met een ‘radiouitzending’. De signaalversterking in een mobiele telefoon aan het eind is een beslissende stap voor het uiteindelijk
opwekken van allerlei elektrostressreacties, inclusief de RF-RBC. Waarom …? Omdat ook de binnenkomende nietthermische straling in een wifi-actief toestel versterkt wordt, en daarbij direct wordt overgedragen aan het thermisch
wifi-signaal dat weer wordt uitgezonden door datzelfde wifi-actieve toestel en daardoor biologisch (meer) actief wordt.
We hebben elke stap van deze theorie onder strikte, grondig geteste en reproduceerbare omstandigheden onderzocht
en kunnen bewijzen: van gekende geopathische straling uitgezonden vanaf grondniveau, zich modulerend in WiFistraling, tot en met het triggeren van rode bloedcellen, die dan snel Rouleaux Formaties vormen en stand houden
gedurende de blootstelling aan deze wifi-straling en het streamen van audio/video data.
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!!! Om andere EV/MV/EMV-invloeden te kunnen uitsluiten, hebben we vastgesteld dat een ‘schone’ WiFi-straling,
geproduceerd door een in de handel verkrijgbaar WiFi/HD-apparaat (gevoed door batterijen), die steeds dezelfde
audio-/videodata rechtstreeks naar een mobiele telefoon streamt, géén Rouleaux Formaties veroorzaken! De rode
bloedcellen bleven geheel los van elkaar zweven in het bloedplasma.
Dezelfde blootstellingssituatie, maar dan met het WiFi/HD-apparaat gevoed door een geschakelde voeding
aangesloten op het stroomnet veroorzaakte geen Rouleaux Formaties maar wel losliggende stekelige rode
bloedcellen!!! Vanwege de focus van het onderzoek en de aanwezigheid van onbekende ‘Dirty-Power’-delen in het
lichtnet, bij een gemeten netstroomvervuiling van meer dan 100 GS-eenheden, is dit fenomeen niet verder onderzocht.
We kunnen ons echter voorstellen dat stekelige rode bloedcellen veroorzaakt worden door heel specifieke HFstralingsdelen van die ‘Dirty-Power’ die we misschien nog niet kennen. Net als bij de RF-RBC is deze ‘stekelige’
toestand van de rode bloedcellen van tijdelijke aard. De stekelige toestand van de rode bloedcellen heeft de schijn
van een samentrekking van de celwand, die zich later weer ontspant.
Of deze stekelige toestand als merkbare ‘elektrostressreactie’ is te ervaren is onbekend.
In alle relevante experimenten sloten we alle andere meetbare EV/MV/EMV-invloeden uit. Daarbij werden steeds
dezelfde WiFi/HD-apparaten (gevoed door batterijen) gebruikt en steeds dezelfde audio/video-data gestreamd om
elke stap van deze theorie concreet en reproduceerbaar te kunnen aantonen en bewijzen.
We hebben veel gedragingen van Rouleaux-Formaties van rode bloedcellen gevolgd en geregistreerd in termen van
gevoeligheid, snelheid en mate. Op basis van de eerste 250 microscopische analyses en evaluaties waren we in staat
om de snelheid en de mate van Rouleaux-vorming in 6 stadia te classificeren (zie bijlage 1 op blz. 20).
Na het afronden van ons onderzoek bleven nog vele vragen open. Er kwamen natuurlijk ook veel nieuwe vragen bij.
Een vraag die ons enorm intrigeert is:
Bij hoeveel mensen ontwikkelt zich daadwerkelijk RF-RBC tijdens blootstelling aan WiFi-straling en geopathische
straling?
3-5%, zoals het wetenschappelijk geschatte aantal mensen dat EHS (Elektromagnetisch Hyper Sensitief) is?!
Het antwoord op deze vraag zou aanwijzingen kunnen geven of mensen van nature EHS zijn, of dat een elektrostress en
EHS zich al ontwikkelen gedurende een korte (hoge) of langdurige blootstelling aan (EMV-)elektrosmog?!
Mogelijk zou de RF-RBC kunnen dienen als een biomarker, een microscopisch meetbare eigenschap, om elektrostress
en EHS te kunnen diagnostiseren.
Het zou ook interessant zijn om de RF-RBC-gevoeligheid en (mate van )EHS in alle leeftijdscategorieën te kennen.
Aangezien ondergetekende aangaande bloedafname niet bevoegd is om dergelijk medisch geörienteerde tests op
andere mensen uit te voeren, kunnen we deze niet zelf uitvoeren. Dit zou verder een enorm omvangrijk onderzoek zijn
waarvoor we niet de tijd en geen middelen hebben.
Tijdens Covid-19-lockdowns waren we beperkt om alle experimenten en RF-RBC-tests op onszelf uit te voeren. Maar
dat had ook zijn voordelen.
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VOORKOMEN enVERMINDEREN van HF-EMV-ELEKTROSTRESS
Vortex Care/Vortex HiFi heeft met 'Oscillation Alignment' (OA)-technologie de kennis en knowhow in huis om EMV- en
andere gerelateerde elektrostressreacties op lokale schaal te voorkomen en verminderen. En, als ondertekende zich
verder niet vergist, misschien ook op regionale en/of mondiale schaal.
Alle AAE-devices, die zijn uitgerust met deze OA-technologie, voor binnen-toepassingen en persoonlijke binnen- en
buitentoepassingen zijn al beschikbaar. Ze zijn nu nog beschikbaar als afzonderlijke devices, maar binnenkort ook als
alles-in-één op maat gemaakte devices. Enkele AAE-Devices voor buiten-toepassingen zijn in ontwikkeling.
De oscillerende energiestructuren van deze OA moduleren en verplaatsen zich binnen HF-EMV-straling tot tenminste 6
GHz. We hebben in latere experimenten vastgesteld dat deze OA-energiestructuren ook moduleren en zich verplaatsen
in ELF-EMVstraling van 7,83 Hz (JA de Schumann-Resonantiefrequentie) en zelfs lager (3,0 Hz). Dit gebeurde met
Vortex Care OACards die waren aangebracht op mobiele AMS METRONOM-C- en MEDISEND-devices.
Dit impliceert dat OA-energiestructuren ook moduleren en zich verplaatsen binnen alle EMV-stralingsfrequenties van
>0Hz tot 6GHz, misschien zelfs hoger. Voor 2G, 3G en 4G is de bijdrage van de OA-technologie overduidelijk, voor 5G
en toekomstige 6G, of nog hoger, weten we nog niet. Maar we schatten nu al in van WEL!
Niet veel later is vastgesteld dat de OA-energiestructuren ook moduleren en zich verplaatsen in LED-licht van 1000,
2000 en 4000 Lumen. Dit zou kunnen betekenen dat de oscillerende energiestructuren van geopathische straling zullen
moduleren en zich verplaatsen in alle niet-ioniserende elektromagnetische stralingen van >0 Hz tot aan ultraviolette
(UV) straling. Dat zou een mogelijke quantum-fysische aard van de OA kunnen verklaren. Vastgesteld is dat hoe
intenser LED-licht met OA is, hoe groter de positieve biologische OA-impact is. Dit impliceert dat hoe hoger het
blootstellingsniveau (in µW/m2) aan HF-EMV wordt, des te meer biologisch actief ook niet-thermische straling wordt.
Dit zou misschien kunnen verklaren waarom sommige mensen soms onverklaarbaar snel een EHS en elektrostress
ontwikkelen/tonen.
Verder hebben we ook vastgesteld dat OA-energiestructuren moduleren en zich verplaatsen in een 50 Hz modulerend
elektrisch veld (het stroomnet) en in een puur statisch magnetisch veld van een magneet. Kracht/Coördinatie-tests
laten hier duidelijk en opmerkelijk positieve effecten in een specifieke elektrostressreactie zien.
Alle eenvoudig aan te brengen en te gebruiken Vortex Care AAE-devices met de OA-technologie bij (draadloze)
communicatie-apparaten/apparatuur voorkomen bepaalde elektrostressreacties, waardoor EMV-elektrostress
verminderd tot lagere of ongevoelige niveaus. Dit hangt onder andere af van de specifieke trigger-niveaus van
elektrostress en/of EHS, van lokale EMV-belastingssituaties, én van het persoonlijk MERS- en elektrostress-profiel.
De lokale toepassingen van Vortex Care AAE-devices variëren van woningen, klas- en studielokalen, (thuis)kantoor- en
werkruimten, sport- en gymfaciliteiten, openbare binnenruimtes tot ziekenhuizen en andere medische/zorg/revalidatie
centra. Dus praktisch gezien overal daar waar draadloze communicatie-systemen voortdurend actief zijn en ook steeds
meer worden ingezet.
Tegenwoordig zijn veel (zeer) jonge en volwassen mensen vaak en lang in direct fysiek contact met één of meer wificommunicatieapparaten die veel thermische en dus niet-thermische straling uitzenden. Alleen al door het aanbrengen
van Vortex Care OACards aan de achterkant van mobiele telefoons en/of het aanbrengen van OAWraps rondom de
stroomvoerende voedingskabels aan de ingangszijde van een router, tablet of laptop, computer en smart-TV worden de
eerste belangrijke preventieve stappen gezet tegen EMV-elektrostress en Rouleaux Formaties van rode bloedcellen.
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Afhankelijk van het persoonlijke elektrostress-profiel en stralingsgevoeligheid, en de lokale stralingssituaties (soort en
aantal bronnen, hun sterktes, afstand tot personen) is het mogelijk dat men zich binnen 30 minuten al beter begint te
voelen. Algemeen zou dit binnen enkele dagen, na het aanbrengen van de eerste AAE-devices, al goed merkbaar
moeten zijn.
Als men echter binnen 6 weken na het aanbrengen van AAE-devices geen significant beter gevoel/verbetering ervaart,
wordt stellig aangeraden om een huisarts te raadplegen. Misschien speelt er iets anders dat echt medische aandacht
nodig heeft. Wanneer een huisarts geen diagnose kan stellen, is de elektrostress/EHS misschien niet gerelateerd aan
HF-EMV, maar aan een ander soort elektrosmog. Of er zijn nog andere invloeden aan de orde die een lichaam in een
andere staat van stress brengen. Men zou hiervoor bijvoorbeeld een deskundige gecertificeerde bouwbioloog,
radiësthesist of alternatieve genezer kunnen raadplegen.
!!!!! Ons eerste advies is altijd om allereerst een huisarts te raadplegen.
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CONCLUSIES
Men kan zich in diverse richtingen laten meeslepen door al deze nieuwe informatie, indrukken en vele vergelijkingen,
maar laten we het strikt bij de feiten houden.
De causale oorsprong van HF-EMV-elektrostress is meestal niet-thermische straling, die moduleert en zich verplaatst in
de thermische EMV-communicatiestraling. Deze niet-thermische stralingen zijn veelal specifieke maar veel
voorkomende oscillerende energiestructuren, modulerend en meegevoerd in en vanuit geopathische (aard-) straling.
Deze geopathische straling is niet meetbaar maar wel biologisch specifiek en bijzonder sterk actief.
De thermische communicatiestralingen zelf, zoals 2G/3G/4G, veroorzaken een lichte, niet merkbare opwarming van
lichaamsweefsels. Daarnaast kunnen ze in sommige belastingsituaties min of meer verantwoordelijk zijn voor o.a.
(ernstige) celbeschadigingen en het mogelijk breken van moleculen in cellen op zeer specifieke en kritische katalytische
momenten van chemische (cel-)reacties. In bepaalde specifieke gekatalyseerde reactiemomenten in extreem krachtige
(niet hoog-energetisch) HF-EMV (µW/m2) belastingsituaties zou deze pulserende thermische stralingen dus ioniserend
kunnen werken. De schade die ze daarbij kunnen aanrichten, o.a. aan DNA, is meestal onomkeerbaar.
De geopathische stralingsdelen kunnen moduleren en zich verplaatsen in alle ‘niet-ioniserende’ EMV-stralingen van
>0Hz tot UV-licht, misschien zelfs nog in ioniserende UV-straling. Specifieke maar vaak voorkomende delen in deze
geopathische stralingen veroorzaken o.a. Rouleaux-Formaties van rode bloedcellen (RF-RBC) en andere fysieke reacties
in organismen, algemeen bekend als EMV Electrostress.
De biologisch positief zeer actieve OA-energiestructuren, modulerend in thermische EMV-communicatie-straling,
onderdrukken de biologisch negatieve inwerking van geopathische en niet-thermische stralingsdelen. Hiermee
voorkomt de OA dat geopathische en HF-EMV straling allerlei elektrostress-reacties veroorzaken en dat RF-RBC in
levend bloed kan ontstaan. Dit laatste is al goed meetbaar na 10 minuten van OA-inwerking (zie afbeeldingen blz. 13).
Eenvoudig uit te voeren Kracht/Coördinatie-tests (K/C) laten enerzijds onmiddellijk de negatieve fysieke effecten zien
van HF-EMV (b.v. wifi-straling) en geopathische straling, en tonen anderzijds ook onmiddellijk de positieve reacties
wanneer OA-devices worden ingezet.
Microscopische analyses van RF-RBC in levend bloed zijn vooralsnog de enige concrete methode om het bestaan en de
invloed van biologisch actieve niet-thermische stralingen aan te tonen en te visualiseren.
‘Schone’ thermische HF-EMV communicatiestraling, vrij van geopathische straling en vrij van andere EV/MV/EMVinvloeden en ‘Dirty-Power / Dirty Electricity’, veroorzaakt géén RF-RBC. Dit impliceert een soort van ‘Dirty-WiFi’,
waarvan de ‘Dirty’, alle niet-thermische stralingsdelen in wifi-straling de aanleiding zijn van biologische reacties en
symptomen.
Wanneer onder adequate omstandigheden en een strikt gedefinieerde procedure op RF-RBC wordt getest, kan deze
RF-RBC-vorming mogelijk worden gebruikt als een biomarker voor het testen op EMV-elektrostress en/of EHS.
Mensen die ernstige EMV-elektrostressreacties vertonen zijn elektromagnetisch hypergevoelig (EHS).
Het is wetenschappelijk nog niet concreet aangetoond dat EHS van nature is bepaald, of dat deze zich als een zelfaangeleerd reactiemechanisme ontwikkelt bij regelmatige en langdurige blootstelling aan EMV-straling en/of andere
soorten elektrosmog. Bepaalde wetenschappers trachten EHS te classificeren als een neurologische aandoening.
Algemeen gesteld heeft dit onderzoek concreet aangetoond dat er een direct causaal verband is tussen aardstraling en
HF-EMV-elektrostressreacties. Door middel van het adequate inzetten van Vortex Care AAE-devices kunnen tal van
(symptomatische) elektrostressreacties en RF-RBC worden gepareerd.
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- In alle drie de stralingssituaties met een Vortex OACard of GeoPath2 is het bloedbeeld binnen 15 - 20 minuten PERFECT RF-RBC Referenties zie bladzijde 20
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EPILOOG
Naar onze mening zijn Elektrostress en Elektromagnetische Hypergevoeligheid geen ziekten. Eigenlijk zijn het gewoon
aangeboren of biologisch aangeleerde symptomatische waarschuwingssystemen, te vergelijken met allergische reacties.
Ze geven aan om afstand te houden van nabije EV/MV/EMV- en andere elektrosmog-bronnen. Het negeren van deze
symptomen/waarschuwingen, meestal door onwetendheid, kan o.a. leiden tot (ernstige) lichamelijke klachten en/of
burn-out, en in min of meer extreme gevallen tot (ernstige) beperkingen.
In de westerse landen zijn veel mensen nu al vaak 24/7 omringd door vele van dergelijke HF-EMV-bronnen, zich totaal
niet bewust van de sterke negatieve inwerkingen en effecten en de op termijn mogelijk gevaarlijke aard ervan.
DE BELANGRIJKSTE en EERSTE PRIORITEIT is daarom altijd het minimaliseren van de blootstelling en het goed afstand
houden tot allerlei soorten elektrosmog-bronnen thuis, op school, op het werk, in de sportschool, in ziekenhuizen,
overal … 24/7.
Om de blootstellingsduur aan HF-EMV te verlagen, wordt het gebruik van eco-routers thuis en op school ten zeerste
aanbevolen. Maar rust eco-routers en wifi-boosters toch uit met een Vortex Care OACard voor de tijd dat deze wel
WiFi-actief zijn.
Helaas zijn er bijna geen stralingsvrije ruimtes/zones meer. De lokale blootstellingsniveaus, vooral thuis en op school,
blijven ondertussen gestaag toenemen. Dit vanwege de massale plaatsing van o.a. 5G-masten en 5G-cellen, en sterk
toenemend gebruik van IoT-gebaseerde apparaten waarvan de wifi continu actief is.
Dus op lokale en mondiale schaal verwachten we dat MERS, Electrostress en EHS in steeds meer serieuze en meer
complexere klachten gaan toenemen. Een belangrijke stap is om het publiek, uw kinderen en dierbaren duidelijk te
informeren en instrueren om de blootstelling aan HF-EMV zoveel mogelijk te beperken, te verminderen en ruim afstand
te houden van alle actieve HF-EMV-bronnen! Of beter, schakel ze helemaal uit (dus niet op stand-by) wanneer ze niet
gebruikt worden. Als dit echt niet mogelijk is, overweeg dan serieus het gebruik van anti-elektrostress-devices,
biologisch geoptimaliseerde Dirty-Power-filtering, eco-wifi/dect-apparaten en/of EMV-afscherming bij min of meer
extreme EHS-gevallen.
!!! TOTAAL uit den boze is het gebruik van draadloze babyfoons. Deze vormen de reinste horror voor het jonge kroost.
Nu al het tijdperk van het Internet-of-Things ingaande, zullen de vele wifi-actieve bronnen in de directe omgeving een
horrorscenario zijn of worden voor veel mensen die EHS zijn of gaan worden. Daarom ‘voorkomen’ in plaats van
‘genezen/langdurig herstellen’. Wij van Vortex Care weten en zijn ervan overtuigd dat de OA-technologie een nieuw
serieuze stap/bijdrage is in de strijd tegen EMV-elektrostress. Deze OA-werking herstelt tal van fysieke parameters en
normaliseert biologische activiteiten van het menselijk lichaam.
Dit document licht slechts enkele tipjes van de sluier. Er zijn zoveel meer belangrijke ins en outs te vertellen.
We zijn er absoluut van overtuigd dat de uitkomst van dit onderzoek een belangrijke bijdrage is in het belang van mens,
flora en fauna, en dat het echt wetenschappelijke waarde heeft, voor alle gebieden van de (geo)biologische tot en met
medische wetenschap.

!!! Omdat er GEEN TIJD TE VERLIEZEN is, zijn we bereid onze kennis te delen voor de juiste doeleinden en diensten.
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OSCILLATION ALIGNMENT (OA) in de MEDISCHE ZORG en WETENSCHAP
We zijn er van overtuigd dat de OA-techniek ook een nieuw belangrijk hoofdstuk zou kunnen/zou moeten zijn voor de
Medische Zorg en de Medische Wetenschap. Mede omdat OA-invloeden van de AAE-devices vele fysieke bioenergetische parameters kunnen doen herstellen door het normaliseren van vele biologische activiteiten in een
menselijk lichaam o.a. met betrekking tot hart- (hrv) en hersenactiviteiten, kankerontwikkelingen, infecties en
ontstekingen, verstoord centraal zenuwstelsel en biophotone celcommunicatie die immuniteits- en mobiliteitsproblemen veroorzaken, stressproblemen en burn-out, misschien ook vruchtbaarheid en vele andere (elektrosmoggerelateerde) symptomen.
Als men simpelweg de hele riedel van alle symptomen van EMV-elektrostress (elektrosmog) en geopathische stress
(geosmog) naast elkaar legt, ziet men onmiddellijk de grote overeenkomsten.
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DANKBETUIGING & ONDERZOEKSLOCATIE
!!! VEEL DANK aan Kees Veenstra, Jeanine Arendsen
en Jo Hooyberghs voor hun bijzondere bijdrage om
ons te voorzien van een, naar gebleken te zijn, zeer
nauwkeurige geopathische activiteitenkaart van de
onderzoekslocatie.
Zonder deze kaart, hun kennis en expertise zou
het niet mogelijk zijn geweest om dit unieke
onderzoek op te zetten en uit te voeren.
In een vroeg stadium van het onderzoek hebben we
een simpele en overtuigende fysieke test ontwikkeld
om dergelijke biologisch actieve geopathische
zones/kruisingen te kunnen lokaliseren.
Om deze eenvoudige test zelf te kunnen uitvoeren,
zijn alleen een mobiele telefoon en een Vortex Care
OACard nodig.
Gebaseerd op fysieke Kracht/Coördinatie (K/C)tests en microscopische RF-RBC-analyses
waren we in staat om de aanwezigheid en het
biologische effect van minimaal tien min of
meer actieve geopathische zones te bevestigen.
Een video van twee minuten op dit YouTube-kanaal
laat zien hoe de K/C-tests zijn uitgevoerd naast en
bovenop een biologisch actieve geopathische zone.
In deze video toont het blauw-gemarkeerde gebied
op de vloer de plek en het centrum van deze actieve
zone. In de afbeelding (rechts) is dat actieve centrum
aangeduid met het cijfer "7".
Gelijk buiten het geel-gemarkeerde gebied, in de
video, is géén biologische activiteit vastgesteld.
Tijdens deze K/C-tests droeg ondergetekende een OACard bevestigd aan een WiFi-actieve iPhone achter in een
broekzak (op heuphoogte). Het wél of niet omvallen van ondergetekende in de video toont de fysieke impact aan
van wél of géén invloed van aardstralen.
In deze 4,8m bij 6,5m studio-ruimte bevinden zich drie behoorlijk actieve geopathische zones.
Al in een vroeg stadium van het onderzoek is zone “7” verheven tot ‘test-referentiezone’.
Al op 1,2m hart-hart afstand van zone “7” is géén biologische activiteit, en daardoor géén RF-RBC waarneembaar.
Deze zone van 60cm bij 60cm, op 1,2m hart-hart rechts van “7”, deed verder dienst om op een natuurlijke manier te
herstellen van RF-RBC. Deze ‘test/herstelzone’ heeft daarbij ook veel inzicht opgeleverd in de gedragingen van vele
Rouleaux-Formaties en Deformaties van rode bloedcellen.
In totaal zijn er tien geopathische zones onderzocht en getest. Hierbij is vastgesteld dat ze allemaal min of meer
biologische activiteit vertonen met betrekking tot RF-RBC. Ook tonen ze allemaal een min of meer negatief effect op
de fysieke kracht en lichaamscoördinatie. Twee zones deden dienst als natuurlijke herstelzone.
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POST SCRIPTUM
Wat uiteindelijk de praktische uitkomst van dit alles zal zijn, al deze nieuwe kennis en know-how zullen verder gaan
bijdragen aan het bestrijden van een wereldwijd steeds groter wordende impact van elektrosmog en elektrostress die
momenteel al flora en fauna, de mens incluis, ernstig aantasten.
Door al deze nieuwe kennis te publiceren begeven we ons niet ‘op dun ijs’. Meer op glad ijs. We weten dat we
door tal van sceptische vakmensen en andere ‘sceptische’ mensen een beetje heen en weer geduwd zullen worden.
Maar struisvogeltje spelen en verder niets doen was en is voor ons geen optie.

WAKE-UP-CALL:
‘Elektrosmog’ is weer zo’n 'Inconvenient Truth' (Al Gore - 2006) die bij bepaalde betrokken partijen vroeg of laat zal
gaan uitmonden in een“Wir haben es nicht gewusst”.
Aan alle betrokken organisaties, wetenschappers en professionals: verenig u en los problemen op, in plaats van elkaar
steeds te frustreren met onwetendheid, prestige, gebrek aan respect, macht en geweld.
Bodem-, water- en luchtvervuiling, klimaatverandering en dan óók dit nog. Er is dus geen tijd te verliezen!!!
We hebben allemaal schuld én het gaat ons allen aan.
Wij verwelkomen partijen met goede bedoelingen voor het delen van informatie en samenwerking.

Ed Doggen @ Vortex Care - The Netherlands.
Contact: info(at)vortex-care.com

Norbert Maurer @ Musik & Akustik - Germany.
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Bijlage 1 | ROULEAUX FORMATIE van rode bloedcellen (RF-RBC)
We beginnen gelijk met Stelling 1: In de medische wetenschap en de medische zorg wordt de rol van elektrosmog en
het daarmee verband houdende Rouleaux-gedrag van rode bloedcellen, in zijn regelmatige dagelijkse aanwezigheid en
impact op veel gezondheidsproblemen, van eenvoudige hoofdpijn en concentratieproblemen tot hartfalen en
kankerziekten, ernstig onderschat.
•••
De RF-RBC is een tijdelijke staat van een specifieke bloedklontering. De mate van deze bloedklontering is afhankelijk
van de duur van de blootstelling aan HF-EMV communicatiestraling en de sterkte van het HF-EMV-straling aan het
huidoppervlak voordat deze straling het lichaam binnendringt. Exact dezelfde aard en hetzelfde gedrag van
bloedklontering treedt ook als een menselijk lichaam zich in een geopathische (aardstraling) zone bevindt.
Dit unieke onderzoek toont aan dat HF-EMV-straling en geopathische (GP) straling daadwerkelijk min of meer dezelfde
ernstige, zelfs extreme RF-RBC-vorming in levend bloed veroorzaken (zie blz. 13).
Wanneer HF-EMV en geopatische straling ook nog eens gelijktijdig biologisch actief zijn in een menselijk lichaam, zal
de RF-RBC-vorming nog veel heftiger worden, tot zelfs levensbedreigend.
Zoals eerder vermeld (zie blz. 9) konden we op basis van 250 microscopische analyses en evaluaties
in 7 (van 0 tot 6) stadia en snelheden van Rouleaux Formaties in levend bloed classificeren.
(zie afbeeldingen blz. 20):
"0" betekent perfect bloed - géén Rouleaux-Formatie na 3 minuten onder de microscoop na het nemen van een
bloedmonster.
"6" betekent al binnen 1 minuut, zelfs binnen 15 seconden, na het nemen van een bloedmonster - 100% zeer dichte
Rouleaux-Formatie zonder vrijliggende rode bloedcellen. Al tijdens het uitdrukken van een druppel bloed op een
vingertop is licht donkergekleurd bloed te zien. Dit duidt al op een sterke RF-RBC als het bloed het lichaam verlaat.
Het oogt ietwat zwarter vanwege de donkere schaduwvlakken onder de dichte Rouleaux-Formaties.
De andere 5 stadia zijn als volgt gekwantificeerd:
“1” 25% Rouleaux Formatie na 3 minuten onder de microscoop, een eerste duidelijke tendens naar RF-RBC.
“2” 50% Rouleaux Formatie na 3 minuten onder de microscoop.
“3” 75% Rouleaux Formatie na 3 minuten onder de microscoop.
“4” 100% Rouleaux Formatie na 3 minuten onder de microscoop.
“5” 100% Rouleaux Formatie na 2 minuten onder de microscoop.
Na studie en onderzoek van het gedrag, de mate en de snelheid van alle RF-RBC-analyses, schatten we in dat de
Rouleaux-Formatie wordt veroorzaakt door een soort van explosieve Cytokine-reactie in de rode bloedcellen (RBC), die
‘iets’ aan één holle zijde van RBC laat uittreden. De ontstane +/- polariteit in de rode bloedcellen in deze secretie-fase
laat de RBC, als zijnde het magneten, elkaar aantrekken en aan elkaar plakken in een Rouleaux-Formatie (ook wel
geldrollen-effect genoemd).
Alle dwaaltheorieën dat rode bloedcellen magnetisch zouden worden door thermische HF-EMV communicatiestraling
en daardoor echt als magneten gaan werken, zijn hier naar onze overtuiging niet aan de orde.
De RF-RBC-vorming opgewekt door extreem lage niveaus van geopathische straling die extreem biologisch actief zijn,
bevestigt onze zienswijze met betrekking tot zo’n explosieve Cytokine-reactie en het polaire aantrekkingsprincipe.
Mochten we het hier bij het verkeerde eind hebben, zeg het en overtuig ons.
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- Causale bronnen van RF-EMV Elektrostress -

Vanwege de turbulente bloedstromen in de (slag-)aders en bloedvaten, verwachten we in een normaal gezond actief
lichaam verkerend in RF-RBC stadium “1” géén of uiterst geringe lichamelijke reacties en effecten. De Rouleauxbindingen tussen de onderlinge rode bloedcellen zijn daarvoor te zwak.
De RF-RBC in de stadia “2” en “3” met sterkere Rouleaux-bindingen hangt het af van de duur, de sterkte en de
herhalingsfrequentie van de HF-EMV en/of geopathische activiteit. Maar, deze Rouleaux-bindingen kunnen sterk
genoeg zijn zodat de RF-RBC de bloedstroom naar de capillaire bloedvaten min of meer blokkeren. Een dagelijks
regelmatig fysiek actief zijn kan verontrustende RF-RBC verminderen, doordat een sterkere en daardoor meer
turbulente bloedstroom de relatief zwak hechtende Rouleaux-Formaties snel zal doen oplossen of voorkomen. Men
moet dan WEL géén wifi-actieve mobiele telefoon bij zich dragen!! Of men draagt een wifi-actieve mobiele telefoon
met een OACard.
Bij RF-RBC in de stadia “4” en “5” zal de bloedstroom naar en in de capillaire bloedvaten (ernstig) verstoord zijn.
Weefsel en cellen krijgen dan wezenlijk minder of maar weinig zuurstof en voedingsstoffen aangevoerd totdat de
Rouleaux-Formaties weer nagenoeg opgelost zijn tot vrije zwevende rode bloedcellen.
Een merkbare Rouleaux-vorming is bijvoorbeeld een onaangenaam tintelen in de vingertoppen die men begint te
voelen bij het lang vasthouden van een wifi-actieve mobiele telefoon.
Adequate Vortex Care AAE-devices voorkomen en verminderen het optreden van RF-RBC in EV/EMV/GPblootstellingssituaties. De OACards legt men bijvoorbeeld tegen de achterzijde van een mobiele telefoon.
De toepassing van Vortex Care GeoPath Optimizers voorkomen geopathische reacties waaronder RF-RBC.
•••
We eindigen met Stelling 2: Wanneer RF-RBC-tests en -analyses niet worden uitgevoerd onder strikt gedefiniëerde en
gecertificeerde EV/MV/EMV/GP-lokale omstandigheden, een strikt gedefiniëerde bloedafname en test-/analyseprocedures, en adequate fysieke condities en voedingssamenstelling van testpersonen, dan zijn de resultaten ervan niet
betrouwbaar en niet reproduceerbaar. Daardoor zijn ze van generlei of maar weinig vergelijkbare wetenschappelijke
en/of medische waarde.
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- Causale bronnen van RF-EMV Elektrostress -

Bijlage 1.1 | ZES STADIA van ROULEAUX FORMATIE van rode bloedcellen (RF-RBC) - Toelichting zie blz.18

De rechter afbeelding toont een perfect bloedbeeld in
een neutrale, niet biologisch actieve omgeving.
De afbeeldingen hieronder tonen zes stadia van RF-RBC
in levend bloed opgewekt door HF-EMV-straling en/of
geopatische straling:
'Good' is de eerste tendens van RF-RBC na 3 minuten
na bloedafname/bloedprikken.
'Extreme' is 100% zeer dichte RF-RBC binnen 15 seconden
na bloedafname/bloedprikken.
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