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 En biolog forklarer hvordan de bemerkelsesverdige egenskapene til Photon Platinum kan 

endre måten vi lever, forbedre helse og velvære, gi oss ungdommelig utseende, og bidra til 

å beskytte oss mot infeksjon.  

 
 Innledning  
 Mitt navn er Roger Coghill, og jeg er profesjonell biolog med grader fra University of Cambridge, 
University of Wales, og Surrey University.  I over ti år har jeg studert effekten av elektrisitet og 
magnetisme på alle former for liv, en vitenskap som kalles Bioelectromagnetics.  I løpet av den tiden jeg 
har bygget et teknisk laboratorium for dette spesialiserte formål, og å dømme fra antall journalister og 
mediefolk som ringe meg, antar jeg at jeg har, med ivrig leser alle tilgjengelige vitenskapelige studier på 
området, blir ganske bra bevandret i å forstå denne nye vitenskapen.  
 
 Oftest er den journalisten som ringer på grunn av den offentlige interessen for slike ting, som dårlig helse 
effekter av kraftledninger eller mobiltelefoner, eller elektriske følsomhet, eller på grunn av økende 
offentlig interesse bruker magnetisme for healing formål.  Magneter har blitt brukt for å helbrede slike ting 
som gikt eller hodepine for tusenvis av år.  
 
 Første gang noen fortalte meg om et oppsiktsvekkende nytt materiale basert på Bioelectromagnetics 
som kan på ett slag hjelpe min ansiktsfarge se yngre, minske cellulitter, øke mitt immunforsvar, hold meg 
varmere om natten enn en dundyne og forbedre blodsirkulasjonen, (blant annet!), ærlig var jeg mer enn 
skeptisk.  Noen ga meg en prøve av materialet, som så ut som bomull, ull eller medisinske gasbind, men 
jeg satte den til side og snart glemte det i min travle Bioelectromagnetics laboratorium.  
 
 Produsentene ble hevdet at den grunnleggende mekanismen involvert med sine "lurer produkt" hjalp 
næringsstoffer og avfallsstoffer passerer gjennom veggene i organiske celler.  Det slo meg at en test for å 
se om det fungerte ville være dens effekt på snittblomster: den behandlede blomsten skulle vare lenger.  
Jeg valgte påskeliljer.  
 
 Det var våren i Wales, husker jeg, når det hvert år alle åsene og dalene er glødende med denne lyse gul 
blomst, - ikke for ingenting er daffodil nasjonale blomsten av Wales.  I et ledig øyeblikk jeg prøvde det ut, 
og ganske riktig var det en oppsiktsvekkende forskjell mellom behandlet stengler og kontrollene.  Slik 
begynte mitt forhold Platinum Photon.  Men hvordan gjorde det fungerer, og var alle de krav virkelig sant?  
Denne boken beskriver interessante opplevelser og stier ned som Platinum Photon tok meg i løpet av de 
neste årene, fra Brasil til Bangkok, Spania til Osaka, og de eksperimentelle resultatene fra mine 
undersøkelser i denne utrolige, men effektiv twentyfirst tallet materiale.  
 
 Første begynnelse ...  
 
 en rekke gylden påskeliljer.  
 Vitenskapelige bevis på et eksperiment er ofte understreket når forskeren gjør en innledende feil.  Sir 
Alexander Fleming gjorde "feil" å forlate sin kultur retter uvaskede, noe som førte til oppdagelsen av 
penicillin, og dermed sparer millioner fra døden under andre verdenskrig og senere.  
 
 Tidlig på våren i skråningen av South Wales er dekket i verdure og påskeliljer, - sprut av gule 
understrekes av en mørkere grønn - blande senere med safran av Gorse buskene lenge før lysegrønne 
blader å lage en opptreden på løvtrær, - Oaks, eldste og selvfølgelig den berømte walisiske aske trær, så 
feiret i folkeviser.  I mitt tilfelle, første gang jeg prøvde ut Photon Platinum på påskeliljer jeg hadde 
omhyggelig samlet, det syntes å være noen forskjeller mellom dem som stammer ble svøpt i Photon 
Platinum og dem innpakket i vanlig bomull.  Først da jeg innser at mitt forsøk på å være forsiktig jeg 
hadde brukt destillert vann i blomstervaser.  Dette betydde i sin tur at det var ingen næringsstoffer for 
blomsten stilkene til å absorbere, så naturligvis begge prøvene vissen i samme takt.  
 
 Da jeg rettet opp dette imidlertid ved å legge en egenutviklet gjødsel til alle blomstervaser, og gjenta 



studien ble effekten fantastisk: fotonet behandlet påskeliljer var fortsatt i live og glødende med liv lenge 
etter at ubehandlede prøven hadde slått en støvete brun farge og forfalt.  Det gjorde ikke ta meg lang tid 
å innse at blomsterhandlere over hele verden ville være interessert i den kommersielle muligheter av 
denne effekten!  
 
 Det var dette uventet oppdagelse som fikk meg til å begynne å tenke på hvilken mekanisme effekten ble 
produsert, og så bare da jeg startet for alvor for første gang å lese vitenskapelig litteratur sendt meg av 
produsenter.  
 
 Cause and Effect  
 Hvordan kunne et materiale som ser ut som noe mer enn medisinsk bomull eller gasbind påvirke hvor 
lang tid som snittblomster bli frisk?  
 
 For å forstå dette, la meg først minne leserne om at andre mirakel av dette århundre, det fantastiske 
fenomenet radio.  Vi tar radio og TV for gitt i disse dager, selv om mange, inkludert meg kan fremdeles 
huske ganger før TV-sendinger, og min far kan huske dager før ankomsten av radioen.  Hvis noen hadde 
fortalt min bestemor da hun var ung at en dag ikke bare ville hun kunne høre en persons stemme ringer 
på telefon fra Australia samtidig, men hun kunne også via fjernsyn faktisk se munnen beveger seg når 
han talte ord, jeg sikker på at hun ville ha syntes han absolutt gal.  
 
 Photon Platinum bruker nøyaktig de samme fysiske prinsipper som radio-overføring for å kunne 
produsere effekter.  I en radiosending på hva som skjer er at et metall stang kjent som en antenne eller 
antenne er energi, slik at elektrisk energi i form av elektroner går opp og ned den på en bestemt frekvens.  
Hvis denne frekvensen, skulle mer enn ca 30 kilohertz (30.000 ganger hvert sekund) vil noen av 
elektronene kommer tilbake når andre er stigende stangen.  Dette resulterer i elektroner blir ute av stand 
til å holde tritt, og de danner lukkede sløyfer av flux utenfor antennen.  Disse flux sløyfer er drevet eller 
spres ut i rommet ved lysets hastighet vekk fra antennen og varierer avhengig av variasjoner i amplitude 
(eller frekvens) av gjeldende som brukes til stangen.  
 
 På radiomottakeren det er en annen antenne, så laget for å resonere på samme frekvens båndbredder 
og elektroner i den andre stangen er dermed overtalt til å flyte opp og ned denne antennen.  Når disse 
bevegelsene er forsterket de kan transduced ved hjelp av en høyttaler er magnet til hørbar lyd.  Dermed 
våre kjente radio- og TV-sendinger avhenger overføring og handling i en avstand av elektromagnetisk 
energi, og deres effekter på "innstilt" antenner og deres tilhørende forsterkere.  
 
 Denne over-forenklet forklaring av radio-overføring skjer også med Photon Platinum.  Platinum er et 
metall mer ledende enn de fleste, så det er ofte brukt i elektriske kretser når konduktivitet er viktig.  I 
Photon Platinum stengene eller "Aerials" derimot er ekstremt liten og tynn, (bare noen 4-14 millioner av 
en meter lang).  En milliontedels meter kalles i vitenskapen en mikron, så Platinum stenger innebygd i 
polymeriske fibrene av materialet er 4-14 mikrometer lange.  
 
 Selvfølgelig i en vanlig radiosender energi i form av elektrisitet må brukes på antennen slik at den 
overføre eller utstråler noe av den energi.  Men elektroner er grunn til å flytte eller vibrere på mange 
andre måter.  En måte er bare å varme opp materialet, og en annen måte er å skinne et lys på overflaten, 
siden lys er i seg selv en elektromagnetisk energi med sin egen frekvens.  Siden alle mennesker er i 
bunn og varmblodige dyr, også hudens overflate av et menneske kan varme andre ting, som alle holder 
en annens varm hånd vil vite!  
 
 Så setter Photon Platinum materiale foran en lys, selv sollys, eller bare bruker det vil føre til at noen av 
elektronene i stengene for å begynne å bevege seg opp og ned i stengene.  Fordi stengene er laget av 
platina elektronene finne en enklere vei å gå enn gjennom plast polymer, og i følge de konsentrerer i 
stengene.  Lengden på stengene bestemmer frekvensen der de svinge: åpenbart lengre stenger jo lavere 
frekvensen.  
 
 I en hemmelig prosess, har ved å velge stangen lengde dermed frekvensen nøye produsentene av 
Photon Platinum arrangert slik ting som stenger utstråle på frekvenser gir opphav til bølgelengder halve 
diameteren på de fleste organiske celler.  Dette høres litt komplisert, la s meg forklare det bedre.  



 
 Alle elektromagnetiske bølger er knyttet til bestemte frekvenser av faste formelen f = c / l, hvor f står for 
frekvensen, er l (lamda) bølgelengden, og c betyr lysets hastighet (fra det latinske ordet celeritas, betyr 
hastighet).  Dette betyr at hvis du vet frekvensen av en vekslende elektromagnetiske bølger, så kan du 
regne ut bølgelengden.  
 
 La oss gjøre et eksempel med et overraskende svar.  Strømnettet strøm (vekselstrøm) frekvens i britiske 
boliger er 50 sykluser per sekund (50Hz.), så hvor lenge er dens bølgelengde?  Ta vår formel f = c / l, og 
lysets hastighet som 3 x 10 

8
 meter per sekund, så  

 
 50 = 3 x 10 

8
 / l  

 
 slik l = 3 x 10 

8
 / 50, som er 6.000.000  

 
 så bølgelengden til ordinære 50Hz.  British mains elektrisitet er 6.000.000 meter eller 6000 km.!  
 
 Samme beregning brukes på en bølgelengde på si 4-14 my (som er gitt av med Photon Platinum ligger 
lengst infra rød regionen. De fleste forbinder infra rød med signalet brukes til å kontrollere din \ TV-
skjermen og infra rød generelt er forbundet med følelsen av varme (frisører bruker infra rødt hår tørker 
lamper, for eksempel).  
 
 Det er en god og nå åpenbar årsak til dette: det er fordi våre kroppens celler har diameter på rundt 10-20 
mikrometer.  Så bølger av denne lengden vil vibrere dem, på samme måte som en operasanger kan 
vibrere en fjern glass med et bestemt merke, en effekt som kalles resonans.  I dette tilfellet glasset kan 
sies å være "innstilt" til notatet eller omvendt.  
 
 Deri ligger hemmeligheten av Photon Platinum: dens milde stråler kan fint vibrere overflaten av kroppens 
celler ved hjelp av resonans.  Men hvorfor skulle dette være bra for cellene?  For å forstå hvorfor du må 
prøve å forestille seg et øyeblikk at du er en celle.  
 
 Som en organisk celle du ikke lenger har munn, nese, øyne, lemmer eller fordøyelsessystem.  Alt du har 
rundt deg er en membran laget av plasma, - faktisk er det en dobbel membran og det er delvis laget av 
fett eller "lipid" å holde ut vann.  Biologer derfor kaller det en "lipid bi-lag".  Denne membranen er doble 
og de to brosjyrer er lipid (dvs. vann-repelling) på utsiden og vann-tiltrekke seg på innsiden deres.  
Gjennom dette lipid bi-laget må komme alle næringsstoffene du trenger, og gjennom den samme 
membranen må gå ut alle avfallsstoffer av stoffskiftet.  Det samme membranen skal fungere som øyne, 
ører og nese og tungen: - din sensorer for å fortelle deg hva som skjer i verden utenfor.  Det må la 
oksygen i slik at du kan puste, og det må kunne utvise karbondioksid slik at du ikke kveles.  Det er en 
ganske viktig del av deg, utsøkt fashioned, og jeg kunne bruke mye tid extoling Nature's brilliant 
engineering design.  
 
 I dagens teknologiske verden har vi introdusert mange nye kjemikalier som uten tvil også den organiske 
cellen ikke er utarbeidet av evolusjon.  Slike kjemikalier kan bygge opp i saltvann vandige løsninger (eller 
egentlig i cellene som med cellulite) som gjennomsyre våre kropper.  Noen av disse nye fangled 
molekyler er polare, det vil si at de belastes ulikt i hver ende, som er noen av våre egne amino-syrer.  Av 
denne grunn slike kjemikalier kan holde seg til andre molekyler, eller til vann i kroppen vår, (- husk vi er 
om lag sytti prosent laget av vann!) Slik at den danner molekyler bundet mye større enn normalt.  
 
 Effekten av kjemisk forurensing er å gjøre det vanskeligere for cellene å ta inn og kaste ut næringsstoffer 
og avfallsstoffer gjennom lipid bi-laget.  Ved sin milde vibratory handlingen imidlertid bistår Photon 
Platinum celler til å utføre disse funksjonene, og dette er egentlig hvordan det fungerer.  Som et første 
praktisk demonstrasjon når du føler materialet det alltid synes varm å ta på, en indikator på at infrarød 
stråling er på jobb.  
 
 Et spørsmål som oppstår er at energi (strøm fluks) av Photon Platinum stråler er selvsagt avhengig av 
innkommende lys eller varme, så hvordan kunne et slikt svak energi muligens påvirke celler dypt inne i 
kroppen?  



 
 Svaret er at effekten er avhengig av frekvens ikke på energi.  Videre disse (og andre) frekvenser kan 
utføres nesten losslessly gjennom kroppens salt vandige løsninger, fordi de er også ekstremt ledende.  
Denne følsomheten kan også være et bevisst biprodukt av evolusjonen.  
 
 Mens vi har å gjøre med fysikken i Photon Platinum det er verdt digressing å forklare hvordan kroppen 
vann kan være så ledende og så følsom for ytre påvirkninger.  
 
 Alle vet at vann (H 2 O) er sammensatt av to hydrogenatomer og et oksygenatom.  Ikke alle forstår 
hvorfor vannmolekyler danner på den måten likevel, så her er en veldig enkel forklaring.  Utenfor hvert 
atom elektroner er tilstede.  Fordi negativ ladning på hvert elektron er tiltrukket av den klumpen av positivt 
ladde protoner i atomkjernen, skubbe de å være så nær som mulig til kjernen.  Men elektroner også 
frastøter hverandre, slå tilbake er av samme polaritet (like ladninger).  Resultatet er at elektronene snart 
slå seg ned for å ta opp stabile posisjoner i klasser eller "skall" er de kjent rundt de tilknyttede atomer.  
Forestill dem i ringene som de påfølgende skreller en løk.  
 
 Det ytre skallet av enkle atomer har plass til åtte elektroner, men noen ganger som i tilfelle av oksygen, 
er det bare seks elektroner der.  Dette gjør plass til to elektroner å lage et stabilt molekyl, og fordi 
hydrogenatomene har bare ett elektron det er derfor plass til to hydrogenatomer til bindingen til oksygen.  
Vann er derfor dannet.  
 
 Men det er ikke slutten på historien, fordi hver av de hydrogenatomer har "mistet" eget elektron, og så 
sitt proton vil sterkt tiltrekke andre elektron for å oppnå en stabil situasjon.  Denne prosessen er i stadig 
skjer i vann, slik at alle elektroniske innflytelser vil bli overført gjennom hele væsken som hydrogenatomer 
stadig finne nye elektron partnere.  Når dette bildet blir ytterligere komplisert ved tilstedeværelsen av 
ioner som natrium (Na: positivt ladet) og klor (Cl: negativt ladet) ledningsevnen av elektroniske innflytelse 
blir enda mer følsom.  
 
 NaCl er formelen for salt, og våre vandige løsninger og blod er salt fordi de inneholder disse ionene i 
løsningen.  Så våre vannholdige saltløsninger er nydelig følsomme for elektriske felt påvirkninger, og 
vannet rundt cellene er egnet til å endres eller forurenset av andre kjemikalier i saltoppløsning.  Det er 
der Photon Platinum kommer inn, for å fjerne disse negative påvirkningene unna med sine vibrasjoner.  
 
 Den tidlige forskningen: effekter på immunitet  
 Jeg var ikke den første vitenskapsmann å oppdage Photon Platinum.  Det var bare naturlig siden 
materialet ble oppfunnet i Japan (Av Dr. Takio Komuro, om hvem flere senere) som japanske forskere 
skal undersøke det.  Forskning ved en vitenskapsmann ved navn Yuki Niwa var på midten av 1980-tallet 
å være rettet mot effekten av materialet på immunsystemet, med overraskende resultater.  
 
 Bemerkelsesverdig, har viktigheten av vårt immunsystem egentlig bare blitt oppdaget av medisinske 
forskere siden 1960-tallet.  Immunologi egentlig bare begynte etter andre verdenskrig, til en viss grad 
stimulert av den store ofre av leukemi etter atom-eksplosjoner av Hiroshima og Nagasaki.  Ja, i 
begynnelsen av det 20. århundre leukemi var en medisinsk sjeldenhet hos barn, og de fleste medisin var 
fortsatt kjemper mot grusom smittsomme sykdommer som kopper, eller tuberkuløs, og senere 
poliomyelitt.  I dag leukemi er den viktigste morderen i barndommen, og en i syv barn har astma.  Slike 
tilstander som kreft, leddgikt, multippel sklerose, og AIDS er immun-relaterte sykdommer, noe som 
understreker hvorfor immunologi har kommet til i forkant av medisinsk vitenskap.  
 
 Dr. Niwa interesse lå i effekten av Photon Platinum på visse hvite blodlegemer som kalles lymfocytter og 
nøytrofile.  Nøytrofile er den klart vanligste av våre hvit (immunforsvar) celler, fordi lymfocytter, men viktig 
for påvisning av mikrobiell eller andre fornærmelser mot våre kropper, er kanskje bare en tidel så vanlig 
som nøytrofile i blodet.  
 
 Likevel nøytrofile er også svært viktig: de er infanteriet av immunsystemet, bevæpnet med en rekke 
ekkel kjemiske våpen for å drepe uakseptable patogener.  (Patogener er såkalte fra de greske ordene for 
lidelse og generasjon, fordi de forårsaker sykdommer).  En av disse er superoxide anion (O 2 -) som er en 
av frie radikaler som kan ødelegge anaerobe bakterier.  En annen måte som nøytrofile angripe sine 



fiender er ganske enkelt ved å buldre dem opp!  Dette kalles phagocytosis (bokstavelig: "celle-spising»).  
Endelig nøytrofile kan bruke kjemiske midler for å lede seg selv mot giftstoffer av interesse, og denne 
mekanismen kalles chemotaxis.  Så det er en rekke måter som nøytrofile reagerer på farene, og disse gir 
også en måte å vurdere sin kompetanse.  En fjerde test er å se hvor mye intracellulær kalsium ([Ca2 +] i) 
har blitt mobilisert inne i cellen, siden denne typen ioniske kalsium fungerer som en ekstra intern 
messenger for eksterne signaler til celler, så den forhøyede tilstedeværelse inni en celle tyder på at det er 
viktige aktiviteter som pågår.  
 
 Hva Dr Niwa og hans kolleger gjorde var å studere effekten av Photon Platinum på nøytrofile 
kompetansen bruker de tre første benchmarks.  De utsatte den normale nøytrofile celler i reagensglass 
innpakket runde med Photon Platinum materiale, for perioder på mellom 5 og 120 minutter.  Etter 60 
minutter fikk de en signifikant forskjell i de første tre milepæler sammenlignet med unexposed kontroller, 
men når den perioden ble utvidet ytterligere til 120 minutter effekten gradvis trakk seg tilbake igjen.  De 
hadde imidlertid ikke se noen forskjeller i intracellulære ioniske kalsium nivåer med normale nøytrofile.  
 
 Gruppen presenterte sine funn i en non-peer reviewed paper på Menarini Foundation's 2nd.  
International Congress on Advances in Management of malignitet, som fant sted i Ascoli Piceno i Italia i 
juni 1990.  Jeg har ennå ikke imidlertid sett papiret i fagfellevurderte litteratur, muligens en peker til den 
fantastiske naturen i resultatene.  
 
 Dette er selvfølgelig bra når cellene er normale, men hva skjer med celler som er kreft?  Økende 
resultatene ville klart være en dårlig ting.  Heldigvis når Niwa teamet testet effekten av Photon Platinum 
på kreftcelle linjer som HL60 leukemi cellene de fant ingen effekt.  
 
 Hva kan man konkludere fra Niwa forskning?  Det ville være riktig å si at Photon Platinum har viktige 
positive effekter på kompetansen til en viktig del av vårt immunforsvar in vitro.  Spørsmålet gjenstår om 
den samme effekten kan oppnås in vivo, som er i den levende kroppen.  
 
 I diskutere sine funn Dr. Niwa sa:  
 "I motsetning til andre Infra Red materialer eller produkter som keramiske disk og granittstein 
som økte Fura-loaded fMLP-stimulert [Ca2 +] i normale humane lymfocytter, Platinum 
elektromagnetiske bølger fiber ikke heve det".  
 
 Han fortsatte: "I kliniske studier har vi opplevd markert effektiviteten i behandlingen av ulike 
lidelser som revmatoid artritt, PSS, Raynauds sykdom, hemiplagia etterfulgt av apoplexy osv."  
 
 Jeg ville mye ha likt å se den fullstendige rapporter om disse viktige kliniske funn.  
 
 Body of Evidence  
 Om den gangen jeg begynte å bli interessert i Photon Platinum et ungt og brilliante fysikeren jobbet i mitt 
laboratorium på sabbatsår fra Lviv State Medical Hospital.  Jeg må tilstå jeg aldri hadde hørt om Lviv før 
jeg traff Dr. Sergej Gerasimov, på europeisk Bioelectromagnetics Association Congress i Bled, Slovenia i 
1993.  Han fortalte meg at han kom fra Ukraina der Lviv er en viktig by flere hundre kilometer fra Kiev.  
Folk er nok mer kjent med navnet Tsjernobyl, som fortsatt fungerer atomreaktorer ligger i nærheten.  Så 
imponert ble jeg med den unge og entusiastiske mannen at jeg inviterte ham og hans familie til å tilbringe 
noen måneder arbeider i laboratoriet vårt.  Han lett akseptert, selv om visum formaliteter utsatt for noen 
måneder hans siste ankomst på Heathrow en varm høstdag.  
 
 Ikke overraskende Sergej var mer enn interessert i effekten av stråling, både uønskede og nyttig, og 
allerede visste nok Bioelectromagnetics å bli valgt å presentere ett av sine studier i Bled, betalt av 
samarbeidet om Science and Technology Programme (COST 244).  Han fortalte meg mye om ulykken og 
dens etterspill.  For eksempel folk flest i byen hans hadde en ukentlig blodprøve for å se om de hvite 
blodlegemene var akseptabelt høy.  En annen mulig effekt av atomkatastrofe var at barna i regionen nå 
hatt et unormalt høyt nivå av astma.  
 
 Når Photon Platinum ledelsen spurte meg om å teste effekten av deres materiale på barndom astma, jeg 
umiddelbart tenkte på Sergej, og sørget for ham å gjennomføre en fullskala klinisk studie med 



godkjennelse av sitt universitet. Planen vår var å levere seksti T -skjorter laget av Photon Platinum 
materiale til barn med en dokumentert oversikt over astma, og et tilsvarende antall t-skjorter laget av 
vanlig bomull og skille fra den første typen.  Barna vil bruke disse i tre måneder og deretter endre dem for 
den andre typen.  Dette kalles en dobbel blind cross-over trial.  Den ordinære behandling blir gitt barna 
for tilstanden deres ikke ble avbrutt på noen måte, slik at ingen barn led av mangel på medisiner under 
rettssaken.  
 
 Vi overvåkes utviklingen deres på flere måter, blant annet peak flow meter, og en subjektiv 
Spørreskjemaet skal fylles jevnlig av legen sin, og av foreldrene som indikerer omfanget av noe bedre 
eller negativ endring.  
 
 Etter det som virket som en endeløs forsinkelser og fullstendig tap av kontakt via faks eller via e-post en 
april morgen datapost element kom på døren, med en tykk sort A4 bok.  Det var en detaljert beskrivelse 
av de prøvelser og deres resultater, kontrasignert hva syntes å være halvparten av Lviv Hospital 
management.  Jeg følte meg litt skyldig for å se meg selv og mitt laboratorium navn stolt oppført som 
medforfatter, siden vi egentlig ikke hadde hatt mye å gjøre med hardt arbeid av forskningen selv annet 
enn å sette ut studere design.  
 
 Jeg åpnet sidene og begynte å lese noen av de 103 sidene i rapporten, med unntak av 20 sider med 
vedlegg..  Det var umiddelbart klart at Sergej arbeid var veldig forsiktig og smertefulle.  Videre var det 
faktisk infrarød fotografier av Photon Platinum T-skjorter bæres og viser temperaturen forbedringer i 
barnas 'bryst regionen før og etter en måneds bruk.  Så kom grafer som viser hvordan spørreskjemaene 
var slått ut.  
 
 Resultatet var fantastisk: foreldrene globale vurdering av Photon Platinum T-skjorter var at de var 
ansvarlig for en 22,2 prosent bedring i barnets tilstand, sammenlignet med bare 11,1 prosent i placebo-
eksponerte gruppen.  Pasientene med Photon Platinum T-skjorter dessuten viste en betydelig bedring i 
peak flow score når målt i sitt peak flow meter sammenlignet med kontroller, hvis ytelsen dårligere over 
studieperioden.  Endelig pasienter trengte å ta bronkodilatatorer mindre, og deres hoste, tungpustethet, 
og tungpustethet minsket betydelig, mens deres søvnkvalitet bedre.  
 
 Med tanke på at dette var en dobbel blind studie, slik at verken legene eller foreldrene eller pasientene 
visste da barna var iført Photon Platinum T-skjorter, gjorde dette resultatet meg veldig glad, fordi jeg 
visste at et barn på sju i Storbritannia lider av astma på ett eller annet tidspunkt.  
 
 Jeg begynte å undre seg igjen på dette nye materialet, selv om all den tid det var fornuftig i forhold til det 
jeg allerede visste.  Selv om det er basert på hva som er generelt akseptert av biologer og fysikere, den 
faktiske bevis for effekt dens fremdeles kom som et sjokk for meg.  
 
 Følelser i blodet  
 Når noen føler første Photon Platinum materialet de er overrasket over hvor varmt det er.  Jeg forventer 
at mange folk ville slutte fra denne følelsen at materialet virker ved å varme opp kroppstemperaturen.  
Faktisk er de fleste av oss kun forbinder infrarød med oppvarming uansett, og glemmer at det også 
fungerer akkurat som andre elektromagnetiske bølger.  
 
 En påstand om at nødvendige undersøkelser ble det imidlertid at materialet bedre blodsirkulasjon.  Hvis 
den gjorde det så kunne man være rimelig sikker på at det ville også være anti-inflammatorisk, og også 
ville forbedre evnen til cellene til å generere energien de alltid må holde seg i live og gjøre jobben sin.  
 
 Jeg ga noen tenkte på hvordan jeg kan demonstrere dette effekt på kroppens blodsirkulasjon, og 
anerkjent i begynnelsen at dette ikke skulle være så enkelt som først virket mulig.  Dette er fordi kroppen 
er fantastisk tilpasningsdyktig.  
 
 Det er velkjent at hvis du legger den ene hånden i kaldt vann, blodkarene av at hånden svelle å tillate 
mer blod til å gå inn og dermed holde hånden varm.  Fysikere beregner at det i en rund tube (liker og 
lunge) For å unngå plutselige endringer i hjertefrekvens variabilitet imidlertid, og for å maksimere effekten 
skjer i blodårene i den andre hånden kontrakten litt, og dette homeostasis over hele kroppsoverflaten .  



Som en konsekvens av denne effekten, er det også kjent at pulsen variasjon er et godt mål på helse, og 
svært gamle syke mennesker viser ofte en svært lav hjertefrekvens variabilitet.  Når man prøver å måle 
blodsirkulasjonen derfor man må være oppmerksom på disse homøostatisk endringer og ta hensyn til 
dem.  
 
 Den vitenskapelige litteraturen rikt med studier hevde at magnetfelt påvirker og forbedre masse 
blodstrøm i den levende kroppen.  Da William Harvey (1587-1657) først oppdaget ved at blodet sirkulerer 
i våre vener og arterier han ble møtt med vantro og latterliggjøring av det medisinske establishment. 
"Folk trodde ham crack-brained" skrev til en venn, og hans medisinske praksis falt av kraftig ".  
 
 Det ble overlatt til Michael Faraday å oppdage at tørket blod er paramagnetiske, og skrev et notat i sin 
bok for å minne ham til å undersøke hele friskt blod, men han kom aldri så langt til det.  Bare i 1936 
gjorde Linus Pauling, en av de få til å vinne Nobels prisen to ganger, rapporterer sin oppdagelse at 
venøst fullblod ble paramagnetiske mens arteriell blod var det ikke.  Selvfølgelig alle Hb molekylene 
inneholder jern atomer, slik at ikke unødig overraskende.  
 
 Disse jern atomer er svært viktig fordi det er for dem at de molekylære oksygenet vi puster i fester, og 
hele haemogobin komplekset er så utviklet for å kunne plukke opp og lade ut denne oksygen lett i de 
aktuelle miljøene våre kropper.  Kompetansen til blodet å levere molekylært oksygen og fjerne den igjen i 
form av karbonoksider avhenger av staten magnetismen i sin haem grupper.  Blod er også den viktigste 
redskap for å kjøle oss ned.  
 
 Så gjør det enkelt som det flyter.  Studier av dette kalles reologi, fra det greske ordet for å flyte.  Dårlig 
sirkulasjon kan føre til fattige oksygen levering og påfølgende tap av energi, defekt immunforsvar, og 
faren for hjerteinfarkt.  

 


