EM-X-effecten op bloed: menselijk levend bloed
Analyse met Bradford variabele projectie
medisch microscopisch systeem
Idsinga
Nederland
1. Inleiding
Zoöloog en bacterioloog Prof. Dr. Gunther Enderlain heeft het onderzoek van bloed met een donkere-veld microscoop
ontwikkeld. Deze bijzondere microscopische methode maakt observatie van levende micro-organismen in bloed mogelijk.
Deze procedure biedt exact bewijs van de samenstelling van het bloed, vooral de toestand van de witte en rode bloedcellen,
het plasma en de microben die erin bestaan. Het onderzoek van levend bloed in het donkere-veld microscoop is zeer geschikt
om op basis hiervan een exacte en vroege diagnose te stellen van de veranderingen in het bloed die een ziekte veroorzaken.
Met deze methode kan de ziekte in een vroeg stadium worden herkend en dienovereenkomstig worden behandeld.
We willen u het effect laten zien van EM-X op de structuur en functie van menselijk bloed. Met behulp van de donkereveldmethode worden bloedcellen zichtbaar gemaakt, en met de fasecontrasttechniek, zijn zelfs transparante structuren zoals
schimmels live te zien in het bloed.
We zullen gestold bloed zien, waarin vrije radicalen kunnen worden waargenomen.
2. Allereerst kunnen we het bloed zien van een vrouw die EM-X producten heeft gebruikt in combinatie met een
ondersteunende dosis EM-X gedurende twee jaar. Op deze foto zijn de rode bloedcellen volledig losgemaakt en het bloed
heeft een open structuur.

Foto 1
Zuurstof kan vrij getransporteerd worden naar de orgaancellen. Afvalproducten van organen worden onmiddellijk verwijderd.
Er is geen blokkade en het bloed stroomt vrij. Het is niet nodig dat het hart een hoge bloeddruk produceert om alle delen van
het lichaam te bereiken.
Zuurstof, voedingsstoffen, hormonen, vitamines en mineralen bereiken snel hun bestemming: de organen.
Compenserende hoge bloeddruk komt niet voor. Zo zou bloed eruit moeten zien.

Foto 2
3. De patiënten bij wie we klachten behandelen die niet met de reguliere medische wetenschap kunnen worden behandeld.
Door enkele gewone basisregels voor de gezondheid toe te passen, verdwijnen al veel problemen.

Over het algemeen eet de moderne mens te veel eiwitten, te veel vetten, koolhydraten en, daarenboven, dood voedsel b.v.
geraffineerde suiker, dat grote hoeveelheden afval-producten oplevert.
Naarmate we ouder worden, neemt het enzymatische proces af en daarmee neemt onze behoefte aan gezond voedsel toe.
Eigenlijk heeft niemand in Nederland bloed dat zo schoon is als we in het vorige beeld hebben gezien.
Zou deze vrijwilliger een uitzondering op de regel zijn? We zullen het zien.

Foto 3
4. De afbeeldingen/ foto in het donkere veld
Dit is het bloed van een 65-jarige man, die zich krachtig voelt en weinig tot geen klachten heeft. Onze verwachting blijkt waar
te zijn.

Foto 4
In dit donkere-veld beeld zien we dat de rode bloedcellen samengeklonterd zijn. Dit laat de deur open voor de ontwikkeling
van veel voorkomende aandoeningen zoals hartaandoeningen, hypertensie, arteriosclerose, diabetes, reuma en kanker,
natuurlijk afhankelijk van genetische aanleg.
Elke leek kan zien dat dit een ongezonde situatie is. Toch functioneert deze persoon honderd procent en voelt zich gezond.
Daarom is dit een verraderlijke situatie.
Niet verrassend dat hartziekte nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland is. Bijna iedereen heeft zulk bloed.

Foto 5

De witte stippen zijn voedseldeeltjes die vrij circuleren. De citroenvormige rode bloedcellen geven aan dat er niet voldoende
enzymatische omzetting van eiwitten in is aminozuren.

Foto 6
De witte bloedcellen op deze foto vertonen weinig activiteit zowel binnen als buiten. Dit geeft een verminderde conditie aan.

Foto 7
5. Met behulp van de fasecontrastmethode zullen we de vervuiling bekijken en de micro-organismen.

Foto 8
De witte stippen zijn candida-schimmels. Zwarte lijnen duiden op vervuiling.
Ontgiftingsmechanismen van de witte bloedcellen lopen achter met het opruimwerk.

Foto 9
Onderaan deze foto zien we lege of spookcellen veroorzaakt door parasieten.
Er is een grotere afbraak van het bloed. Daarom moet het beenmerg harder werken om dit te compenseren.
De energie die hiervoor nodig is, gaat verloren en het resultaat is dat u gemakkelijker moe kunt worden.
6. In deze gecoaguleerde bloeddruppel zien we de vrije radicalen als witte vlekken.

Foto 10
Hoe meer vrije radicalen er zijn, hoe meer het organisme neigt naar ontaarde processen. Hierin bevat het oppervlak nogal wat
oxidatieve materialen.

Foto 11

7. We nemen bloed voor de tweede keer af. Tien minuten voorafgaand aan het nemen van het bloed dronk de patiënt 40 ml
EM-X en we zullen nu het resultaat zien bij het gebruik van de donkere-veld en fasecontrastmethoden.
We zien weer hetzelfde bloed. De rode bloedcellen zijn veel levendiger. De cellen stoten elkaar af, omdat ze hun elektrische
potentieel weer hebben gevonden. Het bloed is open.

Foto 12
In dit fasecontrastbeeld zijn de ruimtes tussen de cellen schoner en de candida is verdwenen.
Het is ook erg belangrijk dat de binnenkant van de witte bloedcellen meer activiteit toont.
Het beweegt prachtig en de conclusie van dit alles is dat EM-X de activiteit verhoogt (vitaliteit) en het functioneren van beide
rode en witte bloedcellen.

8. Op dit punt willen we het effect van EM-X op de acupunctuurpunten aantonen.

Foto 14
Bij het meten van het acupunctuurpunt dat ons iets vertelt over eiwitsynthese, ziet u de meter oplopen tot 60.

Foto 15
EM-X wordt vervolgens in de medicijnhouder geplaatst die elektrisch is verbonden met een patient.

Foto 16

Foto 17
Als we opnieuw meten, zien we dat de meter is gedaald van 60 naar 50: een verbetering met 10 punten.
De verklaring van de verminderde metingen ligt in het feit dat EM-X de eiwitsynthese in dat specifieke acupunctuurpunt
verbetert zodat het organisme minder problemen van de oxidatieve processen zal ondervinden.
Dit betekent ook dat het organisme met een score van 60 punten veel meer problemen heeft bij het produceren van alle
functionele eiwitten dan nodig zou zijn. In dat geval verspil je energie, wat schadelijk is voor je vitaliteit.

9. Na drie weken testen we het bloed opnieuw.

Foto 18

Foto 19
Ondertussen heeft de patiënt, die vrij was van klachten, zijn voedingspatroon radicaal veranderd: gebruikt geen alcohol, geen
geraffineerde suiker, maar is nog steeds een roker, eet EM geproduceerde groenten en gebruikt 20 ml. EM-X twee keer per
dag.
In eerste instantie lijkt er meer activiteit in de rode bloedcellen te zijn, maar in andere gebieden lijkt het bloed te zijn
verslechterd. Ontgifting door de orgaancellen naar het bloed- en lymfesysteem is waarschijnlijk begonnen.
Pas als het lichaam volledig vrij is van giftig materiaal zal het bloed ook verbeteren.
In dit stadium is het interessant om de activiteit van de witte bloedcellen te observeren. Door de fase contrast methode te
gebruiken kunnen we het beter zien.

Foto 20

Onderaan de foto aan de linkerkant zie je de witte bloedcellen.

Foto 21
Het is zeer actief en kruipt langzaam uit het scherm. Dit geeft aan dat zij bezig zijn met een uitgebreide schoonmaakbeurt.
Deze vergrote activiteit van de witte bloedcellen kan de opflakkering bij sommige mensen verklaren.
Wat we opmerken in het gestold bloed, is dat de dichte wolken eerder zijn geslonken.
Het aantal vrije radicalen is afgenomen.

Foto 22
Wanneer we deze foto vergelijken met die van 3 weken geleden, kunt u het verschil zien.

Foto 23

Conclusie:
Na 3 weken EM-X en EM voedingsmiddelen, plus het weghalen van dood voedsel uit de voeding kan de afname van vrije
radicalen opvallend worden genoemd.
De macrofaagactiviteit is enorm gegroeid waardoor pathogene elementen zijn opgeruimd.

Foto 24
Een gevaarlijke route naar degeneratieve processen is nu geblokkeerd en een nieuwe weg naar een betere gezondheid wordt
geopend.

