- Å diskutere om korona-viruset skyldes 5G, er en avsporing...
Denne teksten ble først publisert på http://einarflydal.com den 29.04.2020

-- Diskusjonene om korona-viruset, eller pandemien,
skyldes 5G, er en avsporing, heter det i en fersk
artikkel fra den tyske, svært forskningssterke
opplysningsorganisasjonen diagnose:funk [norsk:
Forskningssterk opplysningsorganisasjon diagnose:radio], -- Vi vet det viktige svaret, og har
slår hull i Faktisk.no sine kilder
visst det siden 1980-tallet: Slik stråling svekker
immunforsvaret, gjør folk lettere smittesyke, og
skaper sykdommer i seg selv. Om selve viruset Covid-19 ble skapt av det endrede strålebildet i
Wuhan, eller ikke, endrer derfor ikke saken.
Forskningen som finner at immunforsvaret svekkes, har vi
allerede, og den er sikker nok, viser artikkelen. Om du noen
gang har tvilt på at Faktisk.no faktisk har latt seg føre på
villspor av sine kilder, bør du ta en titt på artikkelen og på
referansene. Her finner du den, oversatt til norsk.
Vær så god! Les selv! Nedenfor har du artikkelen som ble publisert av diagnose:funk den 15. april
2020.
Om det også kommer forskning som viser sammenheng, er det bare enda et ekstra lodd på
vektskålen. Slik forskning er på trappene. En første, kjapp rapport kom her om dagen fra en voksen
forsker ved Universitetet i Barcelona. Men det får vi komme tilbake til. Slikt tar litt tid å fordøye for
å unngå å trekke forhastede slutninger.
Einar Flydal, den 29. april 2020
NB! Det er svært mange lenker i teksten under. De langt fleste går til tyske og engelske kilder. De
tar deg ut av teksten, i stedet for å åpne et nytt vindu.
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Mobilkommunikasjonsteknologi, strålingsbelastning og
immunforsvaret
(Original: Mobilfunktechnik, Strahlenbelastung und Immunsystem, diagnose:funk, 15.04.2020
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1550, oversatt av Einar Flydal, etter tillatelse.)

Hva forskningen har fortalt oss siden 80-tallet i forrige århundre
Påvirkes immunsystemet av ikke-ioniserende stråling fra mobilradio? Dette spørsmålet er
kommet i forgrunnen på grunn av den
aktuelle situasjonen. Årsaken:er
Økning i antall tilfeller etter sykdomstype
korona-krisen. Den ikke-ioniserende
strålingen fra mobilradio har vært en
299% akutt infeksjon i nedre luftveier
utbredt miljøfaktor de siste ca 20 år.
261% udiagnostisert unormalt blodtrykk
Gjennom omfattende forskning er det
ført vitenskapelig bevis: Strålingen
246% folat-mangel, anemi
svekker immunforsvaret og bidrar til
147% halsbrann
mottakelighet for sykdommer, i
136% polynevritt
kombinasjon med andre
miljøbelastninger. Denne artikkelen
134% streptokokkinfeksjon, blodforgiftning
presenterer forskningsstatus.
123% overaktiv hypofyse
109% akutt lungesvikt (ARDS, adult respiratory
distress syndrom)
101% gikt
86% andre stoffskifteforstyrrelser
82% unormale lungefunn
79% polynevropatier og andre lidelser i det
perifere nervesystemet
76% vitamin B-mangel
76% stoffskifteforstyrrelser
74% ubehag og tretthet
71% svimmelhet og fortumlethet
67% synslidelser og blindhet
67% hjerterytmeforstyrrelser
64% tilbakevendende depressiv lidelse

Den samlede giftsituasjonen
Süddeutsche Zeitung skriver om koronakrisen: "Viruset rammer ikke bare dem
hardt som har et immunforsvar som er for
svakt til å trosse det. Det er også store
risikogrupper uttra sosial oppdeling"[1]
Covid-19-viruset slår først og fremst ut
på folk med svakt immunforsvar, eldre og
allerede syke. Men også blant dem som
nå synker ned i usikkerhet,
arbeidsledighet og fattigdom, vil
immunforsvaret svekket av psykisk stress
og fortvilelse.
Hele menneskeheten er nå blitt en
risikogruppe.

Ødeleggelsen av naturlige habitater,
miljøbelastninger, forgiftning av luft,
vann, jord, mat og psykologisk stress
58% u normale funn i sentralnervesystemet
fører til en økning i kreft, hjerte-, kar- og
57% Ryggsmerter
luftveissykdommer i befolkningen (se Fig
ur 1, (Kühling, umg 1/2020). Samspillet
Figur 1: Stigningsrater på enkelte subjektivt utvalge
sykdomstyper blant sykehuspasienter i tidsrommet 2008- mellom NOxer kan forsterke opp
effekten, gjennom kombinasjonseffekter,
2017 (DESTATIS 2019). W.Kühling, umg 1/2020.
så den samlede risiko av 1 + 1 er her
vanligvis mer enn 2 (se diagrammet
nedenfor). Den samlede giftsituasjonen fører til immunsvikt, økt sykelighet og favoriserer
spredning av smittsomme sykdommer.
62% andre polynevropatier
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Oksidativt stress og immunforsvaret
Mange miljøgifter virker via
oksidativt cellestress, som er
en generell utløser av
inflammatoriske sykdommer
helt opp til kreft. Det er
forårsaket av en
overproduksjon av frie
radikaler, utløst, for
eksempel, av sigarettrøyk,
stråling (f.eks.kosmisk
stråling), bileksos, ozon,
plantevernmidler og andre
miljøgifter.
Forskningsstatus på
oksidativt cellestress er at et
Figur 2: Fremstilling av virkningsmekanismene bak oksidativt stress. vidt spekter virknnger er
Her fra EUROPAEM 2016, dansk versjon.
påvist. Gjennomgangen til
Reuter m. fl. (2011):
"Oxidative stress, inflammation, and cancer: How are they linked?", en gjennomgang av 313
arbeider, omtaler som sikkert påviste virkninger: akutt åndenød [ARDS], aldring, Alzheimers,
arteriosklerose, kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes, betennelser, inflammatoriske
leddsykdommer, nevrologiske sykdommer, fedme, Parkinsons sykdom , lungefibrose, revmatisk
artritt, vaskulær sykdom (S. 37) og oppsummerer:
"Totalt sett tyder observasjoner så langt på at oksidativt stress, kroniske betennelser og
kreft er nært knyttet sammen" (Sammendrag).[2]
Springers oppslagsverk "Systems Biology of Free Radicals and Antioxidants " dokumenter på over
4000 sider studier om oksidativt stress og ROS (Reactive Oxygen Species, Reaktive Oksygen-Arter) .
[3]

Forskningsstatus: mobilradiostråling og oksidativt cellestress
Hvis det kan vises at de elektromagnetiske felt (EMF) fra mobilradio fører til en overproduksjon av
frie radikaler, og dermed til oksidativt cellestress, følger det at de vil være involvert i å utløse
mange av disse inflammatoriske sykdommene og svekket immunforsvar.
Om oksidativt cellestress og elektromagnetiske felt (EMF) la Yakymenko et al. (2016) fram en
gjennomgang av hele litteraturen.[4]. I den fagfellevurderte artikkelen "Oksidative mekanismer bak
den biologisk aktiviteten fra svake høyfrekvente felt".vurderte Yakymenko et al. (2015) 100 studier.
Av disse viser 93 studier en EMF-tilknyttet overproduksjon av reaktive oksygenarter (ROS):
"På grunn av det omfattende biologiske potensialet for ROS og andre frie radikaler, inkludert deres
mutagene virkninger og evne til å regulere signaloverføring [i nervesytemet] blir høyfrekvent
stråling derfor en potensielt farlig faktor for menneskers helse" (Yakymenko et al. (2015).
Økningen i oksidativ skade betinget av EMF-eksponering oppstår, i henhold til Yakymenko et al.
allerede tusenvis av ganger under grenseverdiene, dvs. i ikke-termisk område, ved en flukseffekt på
0,1 µW/cm2 (= 1000 µW/m2) og med en SAR-verdi (på absorpsjonen) = 3 µW / kg.[5]. Dette er
langt under grenseverdiene og de belastninger som brukere eksponeres for i normal drift av
brukerutstyr, rutere, antennemaster og WLAN-soner.
ATHEM-Rapportene (2012, 2016) fra det østerrikske ulykkesforsikringsselskapet AUVA bekrefter
denne virkningsmekanismen. Både før og etter gjennomgangen til Yakymenko et al. er det blitt
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utgitt arbeider og studier som identifiserer ROS som mekanisme, herunder forskningsgjennomgangene til Dasdag (2016), Desai (2009), Houston (2016), Kivrak (2017), Naziroglu
(2014), Saliev (2018), Warnke/Hensinger (2013) og dusinvis av enkeltstudier som er blitt
fortløpende diskutert i ElektrosmogReport.[6]
Siden for ca 20 år siden bidrar en ny miljøgift, høyfrekvente elektromagnetiske felt, til skader på
mennesker og natur. I løpet av denne tida er det oppstått en infrastruktur med nesten fullstendig
dekning. De viktigste kildene til de kontinuerlige og svært raskt økende utstrålingen er
mobiltelefoner, smarttelefoner, mobilsendersystemer og Wi-Fi-soner. Takket være god strategi er
kunnskapen om virkningene av denne vidtrekkende, nye teknologien blitt holdt skjult.

Studier av elektromagnetiske felt og immunforsvaret
Spesielt om virkningen av ikke-ioniserende stråling på immunsystemet fins det flere store
litteraturgjennomganger og studier som kan anbefales som lektyre til dem som forsvarer 5G, og til
undersøkende journalister. Rapportene fra Bioinitiative-gruppen fra 2007 og 2012 inneholder begge
en gjennomgang om EMF og immunsystemet, og det foreligger videre arbeider om dette av ElGohary (2017), Johansson (2009), Szmigielski (2013).[7]

Virkningene på immunsystemet har i flere tiår vært forskningsstatus
I 2012 utarbeidet Den russiske Nasjonale Komité for Ikke-ioniserende Strålevern (RNCNIRP)
rapporten «Evidence for Effects on the Immune System. Supplement 2012. Immune System and
EMF RF" for BioInitiative-rapporten. Den ble skrevet av lederen, prof. Yury Grigoriev. Han
listefører i detalj hvilke innbyrdes samordnede studier som ble ble gjennomført i russisk laboratorier
i 1970-og 1980-tallet om virkninger på immunsystemet. Funnene påviste klare virkninger. I
rapporten heter det:
"Da standardiseringskomiteene for offentlige helsestandarder analyserte alle studiene, var
de enige med Vinogradov et al. (1987) (som hadde utarbeidet en gjennomgang av
resultatene, o.a.).
100-500 µW/cm2 kronisk daglig eksponering kan forårsake vedvarende patologiske
biologiske reaksjoner (basert på de nevnte immunologiske studiene)...
~ 50 µW/cm2 er eksponeringsterskel for negative biologiske virkninger (basert på de nevnte
immunologi-studiene). Disse virkningene var ikke patologiske ettersom organismen klarte å
kompensere for eksponeringen, men slik kontinuerlig kompensasjon kan gi uønskede
langtidsvirkninger og bør derfor unngås.
< 10-20 µW/cm2 kronisk eksponering påfører ikke noen merkbare biologiske endringer på
små forsøksdyr.
Av dette påviste spesialistene ved instituttet i Kiev i 1970-1980-årene at det fins en klar doseavhengighet med hensyn til HFs biologiske virkninger på immunsystemet" (s. 9).
Også disse studiene identifiserte oksidativt stress som skademekanisme, blant annet "redusert
produksjon av antioksidanter og opphør av DNA- og proteinreparasjonsprosesser, noe som fører til
oksidativt cellestress ... ELISA-Testen [8] støttet opp vårt syn på forekomsten av intracellulære
oksidative stress-reaksjoner på RF-eksponering og pekte i retning av at patologiske prosesser kunne
utvikles hvis en ugunstig påvirkning blir vedvarende" (s. 15/16).
De feltstyrker som eksperimentene ble utført under, ligger under våre grenseverdier for 10,000,000
µWatt/m2 (500 µW/cm2 = 5,000,000 µWatt/m2 / 100 µW/cm2 = 1 000 000 i µWatt/m2 / 50 µW/cm2 =
500,000 µWatt/m2 / 10 µW/cm2 = 100,000 µWatt/m2). Disse resultatene ble grunnlaget for
strålevernstandarder i Russland. I den tidligere østblokken lå grenseverdiene mange ganger lavere
enn de som gjalt i Vest, og delvis er det fortsatt slik i dag.
I et WHO-prosjekt fra 2006-2009 ble funnene fra disse russiske studiene gjennomgått og bekreftet
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under ledelse av dr. Mike Repacholi, som senere endret seg til å bli en bransjelobbyist (ibid. s. 10
ff). Den russiske rapporten til Bioinitiative-rapporten 2012 avsluttes med følgende konklusjon:
"Av de tilgjengelige data kan vi slutte at immunforsvaret er et kritisk system for å bedømme
virkningen av HF ved lav intensitet, og dette bør det tas hensyn til når man utvikler
standarder." (s. 20)
Vestlig arroganse, økonomiske interesser og konkurransen mellom [samfunns-, o.a.]systemer har
helt fram til i dag forhindret, og hindrer fortsatt resultatene fra avansert forskning fra Russland og
arbeidet i RNCNIRP fra å bli tatt i betraktning. Bidraget fra prof. Olle Johansson " Evidence For
Effects On The Immune System" for Bioinitiative-rapporten 2007 tar også for seg utvikling av eloverfølsomhet og samspillet med immunsystemet.
Begge disse to velbegrunnede litteraturgjennomgangene i Bioinitiative-rapportene påviser at der er
risiko ved ikke-ioniserende stråling hva gjelder dens virkninger på immunsystemet. At ikkeioniserende stråling er en utløser og påskynder av sykdommer er et faktum som har vært kjent i
flere tiår, og da først og fremst fra medisinfaget (Becker (1993), Tom (2014), Schliephake
(1932,1960), Steneck (1980), Varga (1995)) og fra militær forskning (f.eks. Cook (1980), Hecht
(1996), Wenzel (1967)), men var og er ignorert i politikken.[9]. I 2011 klassifiserte IARC, WHOs
kreftbyrå, ikke-ioniserende stråling i Gruppe 2B "mulig kreftfremkallende". Både hva gjelder
kreftfremkallende og kreftfremmende virkninger har kunnskapsstatus blitt avklart i løpet av de siste
fem årene, særlig gjennom resultatene av NTP-studien, Ramazzini-studien og studiene til det
østerrikske ulykkesforsikringsselskapet AUVA, gjennom ATHEM-rapportene og studiene til [det
tyske strålevernet] das Bundesamt für Strahlenschutz.[10]
Også kunnskapsstatus for sædskader er godt dokumentert, senest i den nye
kunnskapsgjennomgangem til Kesari et al. "Radiations and male fertility (2018)" [11], der også
skader før fødselen, på foster, er dokumentert. Det foreligger ytterligere 12
forskningsgjennomganger om fruktbarhet med evalueringen av mer enn 130 individuelle studier.
[12]

Konklusjon
Dokumentasjonen fra Det Europeiske Miljøbyrået [EEA] "Late lessons from early warnings:
science, precaution, innovation" klassifiserte mobilkommunikasjon alt i 2004 som en risikoteknologi. Eksponeringen for elektrotåka har økt kontinuerlig siden ca 1995, begynnelsen av
mobiltelefonboomen. Vi er nå utsatt for kontinuerlig stråling fra en blanding av frekvensene fra
GSM, UMTS, LTE og WLAN. selv uten 5G. 5G vil øke strålingen, det skriver også [den tyske, o.a.]
Forbundsregjeringen:
"Digitaliseringen av samfunnet går rasende raskt. Dette vil føre til en sterk økning i trådløs
kommunikasjon samlet sett, med økt bruk av elektromagnetiske felt, og dermed også til en
samlet sett høyere byrde på befolkningen". [13]
Vår advarsel om at stråling fra mobil radiokommunikasjkon uansett frekvenser gjør mennesker
syke på samme vis som nye, skadelige NOxer, og bidrar til mottakelighet for sykdommer, er godt
dokumentert. Dagens spekulasjoner om koblinger mellom EMF, 5G og virus virker mot sin hensikt
fordi de trekker oss bort fra allerede sikkert fastslått kunnskap. Diagnose:funk deltar ikke i disse
spekulasjonene. F.eks. er kalsium-ion-modellen (Pall 2013) framlagt som en effektiv
virkningsmodell for å forklare celleskade fra EMF.[14] Dette er en hypotese, som må tas på alvor
og som det er indikasjoner på, men som fortsatt må verifiseres for HF-området. Med utgangspunkt i
denne hypotesen gjør noen så den kortslutningen at også virus blir framskyndet av 5G. Det fins så
langt ingen forskning på dette. Slike spekulasjoner har en tendens til å skade omdømmet til
mobil-kritikerne. Dette er allerede blitt utnyttet i de offentlige rettferdiggjørelsene.
Martin Grassberger (Wien) skriver i sin bok "Das leise Sterben" ["Den stille død", o.a.]: "det faktum
at bransjen, om den så er innen næringsmidler, farmasøytisk industri eller agroindustrien, underslår
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bevis på negative helsevirkninger av sine produkter for hensynsløst å skaffe seg feite fortjenester på
bekostning av befolkningen, er ikke noe særeget fenomen for det 21. århundre (s. 62)." Slikt følger
opp gjennom kapitalismens.historie. Det er et sykt og sykdomsproduserende system. Det har skapt
et miljø som er fiendtlig innstilt til livet, et miljø som mennesket med sitt immunsystem ikke er
utstyrt for. Mobilteknologi kom til til som enda et "nytt", sykeliggjørende resultat. Koronakrisen
kan føre til at befolkningen blir mer oppmerksom på miljøbelastningene og på hvilken politiske
endring som trengs. Å gjenopprette et sunt miljø og en omlegging til å leve og produsere i harmoni
med naturen, må gis høyeste prioritet. Sosiologen Heitmeyer advarer mot at etter krisen starter det
"et brutalt kappløp for å ta igjen den tapte inntjeningen". Hverdagsheltene, som med rette feires i
dag - slik man før gjorde i DDR-tida - vil snart være glemt igjen. "Mye av det som av ledende
skikkelser nå omtales som en lærepenge fra denne krisen, vil bli kvernet i stykker av
samfunnsinstitusjonenes mekanismer ... Jeg frykter at denne svermeriske sosiale romantikken vil bli
knust av finanskapitalismens forherdede strukturer og av den økningen i kontroll som de politiske
institusjoner nå skaffer seg."[15]
Folk må hindre at denne logikken som Heitmeyer advarer mot, får aksept. Den gjør det bare enda
viktigere å få gjennomslag for våre krav om en helsevennlig kommunikasjonsteknologi,
minimalisering av strålingsbelastningen, og et moratorium for 5G.

Videoer om oksidativt cellestress
på tysk: https://youtu.be/b6034K3SwBA
på engelsk: https://youtu.be/2ZRAUO51Wf8
med norsk teksting: https://youtu.be/_Up8bqiJN2k
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