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A radiação artificial  e natural  (campos electromagnéticos = EMF) transporta uma certa quantidade de 
energia, o quantum (quantidade de energia em movimento). Este é o conceito central que a teoria quântica 
trouxe. Uma equação de frequência (comprimento de onda) apropriada (matemática) determina o valor da 
energia transportada (por um fotão).

Esta energia está em interacção com todas as coisas vivas, o que também inclui o nosso corpo, um corpo 
completamente bioelectromagnético (exemplo de análise do potencial de acção). Olhemos para a troca 
contínua das células, o potencial de acção dos receptores neurobiológicos das membranas celulares. 
Temos a transferência de informação de todas as células (neurotransmissores mensageiros) onde os 
campos de electromagnéticos endógenos interagem com os campos exógenos, tanto os de alta como os 
de baixa frequências (artificiais). O campo magnético natural não perturba a vida na Terra. Além disso, há 
outros efeitos nocivos que podem afectar estas interacções, como evidencia o trabalho do professor Luc 
Montagnier [pdf] (vídeo 1 - 2). Ele descreve a interacção de sinais electromagnéticos no sequenciamento 
de DNA. 

Adulteração no hemograma: uma prova irrefutável

Tendo em conta este aspecto importante da saúde humana, verificou-se que as interacções com as EMF 
artificiais exógenas (campos electromagnéticos) têm efeitos sobre a medula óssea, ou seja, no local de 
produção das células do sangue, plaquetas, células do sangue, etc. Estas células não reagem de forma 
muito sensível a certos tratamentos e medicamentos (quimioterapia, por exemplo), mas especificamente à 
radiação electromagnética artificial. Uma representação clara deste facto pode ser conseguida através da 
produção de imagens de sangue, comparadas entre si. Esta abordagem metodológica é importante, antes 
de mais nada, para as pessoas que vivem e/ou trabalham perto de antenas de retransmissão da telefonia 
móvel. Seria bom se tal estivesse a ser feito, infelizmente não está. 

Numa contagem de sangue para  medir  diferentes  parâmetros  sanguíneos,  tais  como os  glóbulos 
brancos (leucócitos), glóbulos vermelhos (eritrócitos), bem como as plaquetas, etc, as informações são 
quantificados e avaliadas morfologicamente, podendo variar com o sexo. Entre outras coisas, podemos 
conhecer a fracção de volume de glóbulos vermelhos no sangue total (hematócrito) e hemoglobina, o 
volume  médio  de  eritrócitos  e  o  número  de  reticulócitos  encontrados.  Os  reticulócitos são  os 
precursores das células vermelhas do sangue e,  normalmente, alguns devem ser detectáveis. Um 
aumento destes indica uma maior formação de sangue, anemia ferropriva ou hemólise. A contagem de 
reticulócitos pode ser muito baixa na anemia aplástica (diminuição da formação do sangue). 

As pessoas que vivem e/ou trabalham frequentemente nas proximidades de antenas retransmissoras 
mudam as contagens de células do sangue encontradas: em particular uma mudança pronunciada nos 
glóbulos vermelhos e/ou nos glóbulos brancos, uma redução de linfócitos, uma mudança no volume de 
eritrócitos, hemoglobina abaixo do normal, anemia, etc. 
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Numerosos estudos científicos confirmam estes resultados e as suas interpretações têm uma conexão 
directa com uma grande variedade de patologias associadas. Também podemos tirar conclusões de 
certas doenças e deficiências que são tão características nas pessoas com EHS (Electro-Hiper-
Sensibilidade).

• [Pilot Study Dick Brown and All – Outcome measures: complet blood counts – UK]    
• [NCBI PumMed M. Maschevich – exposure to blood lymphocites EMF]    

Estas mudanças podem ser facilmente provadas. Há imagens do sangue de pessoas que estão perto 
de uma antena de retransmissão de imagens, imagens ao vivo do sangue colectado e comparado com 
o sangue da mesma pessoa, após algum tempo numa zona livre ou de baixa radiação, e as alterações 
desaparecem. 

Um  método  simples  e  eficiente  seria,  antes  de  activar  uma  antena  de  retransmissão,  criar  um 
hemograma  de  todas  as  pessoas  (adultos  e  crianças)  nas  imediações  da  zona  da  possível 
contaminação com radiação, e compará-la depois com outro hemograma, algum tempo após o início 
da actividade da antena de retransmissão. 

Esta abordagem é uma prova aceitável  em processos judiciais  e  é lamentável  que os grupos de 
cidadãos ou outras organizações não o façam sistematicamente para se defenderem contra o caos 
electromagnético. Este método é irrefutável, com um bom advogado. Do ponto de vista puramente 
legal,  o  sangue  como  evidência  não  pode  ser  contestado  pelos  advogados  das  empresas  de 
comunicações móveis. Por outro lado, em muitos casos nem seria necessário ir a tribunal, bastaria que 
os hemogramas fossem efectuados pela população e uma cópia fosse enviados por correio registado 
às empresas de telefonia móvel, eles abandonariam o projecto e o local planeado. ... naturalmente e 
sem explicação.

• [Orange mast scuppered by £ 200 citizen epidemiology survey. Orange not to appeal]
• [Mobile Telecommunications in Kempten West Blood levels alarmingly altered] 

Os gestores do sector de telecomunicações são muito sensíveis quando se verifica, se o número de 
mortes nas pessoas que vivem nas redondezas de uma antena retransmissora ultrapassa a média. 
Esta questão também foi abordada numa reunião da Organização Mundial da Saúde em Melburne-UK. 
As estatísticas foram agrupadas e submetidas pelo francês Bernard Veyret que constantemente negou 
e rejeitou os perigos dos EMF artificiais, de uma forma ruim e vergonhosa. Este é um ponto que aliás é 
melhor nem ser abordado. 

Para vencer a batalha da saúde, é importante que o hemograma - método que não é contestado possa 
sim demonstrar de modo claro que através da radiação electromagnética uma mudança está para 
chegar. 

Patrocinar iniciativas, colectivas e individuais, etc, é uma forma simples e o uso do método dá-nos a 
oportunidade de, finalmente, responsabilizar as autoridades sanitárias e fazer entender às pessoas o 
quanto esta radiação EMF é nociva e incompatível com a saúde humana. Medidas de emergência 
devem ser tomadas nem que seja por ordem judicial.

www.next-up.org/Newsoftheworld/EHS_Deutschland.php
www.next-up.org/Newsoftheworld/Alteration_Numeration_Formule_Sanguine.php

Alterações na contagem de sangue: Reportagem de TV France 3 [em francês]
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