
5G, korona, virus og mikrobølgesyke - 
Hoper bevisene seg opp?

Denne teksten ble først publisert som bloggpost på http://einarflydal.com den 12.05.2020

I et rundbrev nylig hevder Arthur Firstenberg at forbindelsene mellom 5G-utbyggingen og 
korona-pandemien er betydelige og åpenbare. Under overskriften «Bevisene hoper seg opp» 
presenterer han kunnskap om virus og om den pågående pandemien som for de fleste er ny og
interessant.  Men har han rett? 

Du finner hele teksten hans nedenfor - på norsk.  Men først kommer min kommentar - som du
kanskje vil lese etter at du har lest Firstenbergs tekst, fordi den utdyper og begrunner der 
Firstenbergs rundbrev kan virke for lettvint og spekulativt: 

Firstenberg har vist oss tidligere (Firstenberg 2018) at vesentlige endringer i livets elektriske miljø 
gang på gang er blitt fulgt av økt sykelighet - med influensa-liknende symptomer og immunsvikt 
som resultat - og sågar at hester påvirkes, og at fugler og insekter i enkelte tilfeller bokstavelig talt 
faller ned fra himmelen. Han minner oss også nå om at slike symptomer er velkjent i Øst som i Vest
under navn som radiobølgesyke og mikrobølgesyndromet. (Hva det er finner du mer om i bloggpost 
08.01.2019). 

I rundbrevet peker Firstenberg igjen på slike sammenhenger - denne gangen mellom 5G-utrulling 
og korona-pandemien. Har Firstenberg rett? Er korona-pandemien skapt av 5G-utbyggingen, eller 
er det bare et tilfeldig samsvar i tid og rom denne gangen også? Spørsmålet slipper ikke tak, men 
driver for tida fram en voldsom aktivitet og polarisering rundt om på nettet såvel som i avisspaltene 
- inklusive nedbrenning av 5G-master.

En av de mest solide nettstedene for forskningsbasert informasjon om mikrobølger og stråling, 
Microwave News, advarte nylig mot «konspirasjonsteoriene» som skapes av den blandingen av 
åpenbar forskningssvindel, løgn og feilinformasjon som stiftelsen ICNIRP bedriver. Det skjer ikke 
minst gjennom WHO, som markedsfører åpenbart helseskadelige grenseverdier for stråling. Slikt 
fører til de villeste spekulasjoner (Microwave News 2020). På nettet er det jo dessuten slik at den 
blir mest hørt som skriker høyest, og inngangsterskelen for å få ytre seg er minimal. Ytringene blir 
fort deretter. De mister nyanser og ytterlighetene slipper til: «Konspirasjonsteoretikere» ser en 
samordnet, global plan der også tvangsvaksinering, overvåkningssamfunnet og World Economic 
Forum knyttes til skumle motiver. Ja, for ellers er det jo ingen konspirasjon.

Den motsatte fløy, NRK, dagsavisene, Faktisk.no og mange av de ivrigste blant Wikipedias norske 
artikkelforfattere, faller i motsatt grøft i sine forsøk på å utvise ansvarlighet. Ja, selv Forskning.no 
har falt for fristelsen til å slurve sammen halvferdig byråmateriale som er minst like uetterrettelig og
mangler rimelig verifisering - som for eksempel påstandene at der ingen sammenheng er eller kan 
være mellom pandemien og 5G-utbyggingen. Men fins den likevel?

I WHO er det den bransjenære stiftelsen ICNIRP som har kontroll med verdensorganisasjonens 
politikk på dette feltet. WHO gikk den 8. april ut med en «tilbakevisning» ved å banke inn 
påstander som virker opplagt sanne, men som er argumenter av det mest vulgære slaget når man går
dem nøyere etter (se bildet): «Viruser kan ikke reise på radiobølger eller gjennom 
mobilnettverkene!», «Covid-19 sprer seg også der 5G ikke fins!», «Covid-19 sprer seg 
[underforstått bare] ved dråpesmitte og nærkontakt!». 

Faktisk har ingen av disse påstandene noen gyldighet som argument:

I en rekke tekster har jeg omtalt forskning og forskere som viser at mistanken om en sammenheng 

http://einarflydal.com/
https://microwavenews.com/news-center/time-clean-house
https://forskning.no/helse-om-forskning/frykten-for-5g-sprer-seg-pa-et-uvitenskapelig-grunnlag/1317281
https://www.faktisk.no/faktasjekker/Qq9/nei-mobilstraling-pavirker-ikke-immunforsvaret-slik-at-man-lettere-far-influensa
https://einarflydal.com/2019/01/08/mikrobolgesyken-er-rent-biologisk-me-er-et-av-symptomene/
https://einarflydal.com/2019/01/08/mikrobolgesyken-er-rent-biologisk-me-er-et-av-symptomene/
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mellom 5G og korona-pandemien
ikke kan avvises med slike
argumenter. Tvert om styrkes
stadig mistanken for at 5G-
utbyggingen er en viktig, om ikke
særdeles viktig, del av problemet.
Forskningsgrunnlaget for en slik
påstand finner du blant annet i
disse bloggpostene: 18.12.2017, 
24.1., 30.1., 18.2., 24.2., 13.3., 
14.3., 17.3., 6.4., 27.4., 4.5., og 
11.5.2020 og du finner dem i
Helsemagasinets Korona-nummer
som nettopp er kommet i handelen.
For ikke å nevne i den store 5G-
boka (Flydal og Nordhagen 2019),
som i en overstrømmende positiv
bokanmeldelse av biolog og helse-
skribent Iver Mysterud i samme nummer av Helsemagasinet omtales som «Etter vår vurdering ... 
noe av det viktigste som er skrevet på norsk om helserelaterte temaer de siste tiårene».

Medisinere og forskere vet mer enn nok til å slå fast at ...

1. at virus skapes og spres kontinuering,

2. at elektromagnetiske felt - både variasjoner i naturens og i de menneskeskapte EMF - er 
blant slikt som stimulerer til endring av virus slik at forholdet mellom virus og vert endres,

3. at menneskeskapte elektromagnetiske felt, særlig stråling fra trådløs kommunikasjon, er blitt
et vesentlig og uhyre raskt voksende helse- og miljøproblem, med nedsatt immunforsvar, 
generelle helseplager og naturskader som resultat - slik som for miljøgifter ellers. Selv om  
virkningene er så generelle, kan det ta lang tid å knytte dem til årsaken.

4. at det er totalen - den såkalte cocktail-effekten - som teller. Reaksjonene på totalen kan 
komme som en immunreaksjon når en usynlig terskel overskrides - straks og kraftig, brått 
etter en tid, eller svakt og gradvis etterhvert som biologiens styringssystemer svikter - eller 
slett ikke,

5. at hver ny økning av mikrobølget eksponering skaper nye befolkningsgrupper med 
betydelige helseplager - noen med akutte immunreaksjoner som blir mildere etterhvert, eller 
ikke blir det, andre med symptomer som kommer først etterhvert og da spredt over en bred 
vifte, atter andre med begge deler. Reaksjoner finnes også igjen hos dyr og planter.

Til denne lista, som rammer så godt som alle påstander i WHOs plakat (bildet over), føyer 
Firstenberg til det forskningsfunnet som rammer det eneste som gjenstår - at mikrobølger og 
mobilnett ikke kan frakte virus avgårde: For jominsanten! Virus kan faktisk fraktes fritt  - hvor vilt 
det enn høres ut - kloden rundt. Koronavirus er så små (0,2 µm) at de ligger «innenfor 
unnslippelsesvinduet» (engelsk: «the greenfield gap») og derfor kan de sveve i ukevis. Og, kan jeg 
tilføye etter at jeg har lest litt om aerosoler i det siste, når virus binder seg til vanndamp, kan de få 
elektriske ladninger av eksponeringen, og det vil, sammen med en mengde andre faktorer, påvirke 
hvor de beveger seg hen. Aerosoler skal jeg nok komme tilbake til i seinere tekster - ikke på grunn 
av Covid-19, men fordi de i kombinasjon med elektriske ladninger har så stor betydning, og fordi 
den nye 5G-frekvensen 60 GHz som er frigitt til bruk i nærområder og mellom satellitter og bakken,
kan påvirke aerosolenes egenskaper. 

Samtlige påstander på WHOs plakat er altså gale og/eller sterkt villedende, og framstår som forsvar 

Kampanje for super-dummies som gir WHO-mostandere vind i
seilene (WHO 8. april 2020, lenke HER)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://einarflydal.com/2020/05/11/5g-og-korona-ti-tyske-tullinger-sendte-brev-til-forbundskansler-angela-merkel/
https://einarflydal.com/2020/05/04/5g-475-nye-belgiske-konspirasjonsteoretikere-med-medisinsk-spesialistutdanning/
https://einarflydal.com/2020/04/27/driver-disse-forskerne-en-konspirasjon-mot-telekom-bransjen/
https://einarflydal.com/2020/04/06/korona5gsant-kan-det-stemme/
https://einarflydal.com/2020/03/17/mer-om-influensa-som-elektrisk-sykdom-og-om-forbindelsen-fra-sol-til-celler/
https://einarflydal.com/2020/03/14/5g-hva-skal-egentlig-til-for-vi-kan-snakke-om-helseskadelig-straling-pa-geilo/
https://einarflydal.com/2020/03/13/5g-i-trondheim-og-i-helsingor-hva-er-det-egentlig-og-blir-man-or/
https://einarflydal.com/2020/02/24/mobilstraling-og-immunforsvar-2-flere-kilder-viser-hvordan-faktisk-no-sviktet-som-sannhetens-vokter/
https://einarflydal.com/2020/02/18/5g-og-influensa-faktisk-no-tar-helt-feil-i-at-det-faktisk-er-helt-feil/
https://einarflydal.com/2020/01/30/ny-forskningsgjennomgang-viser-at-5g-gir-helse-og-miljoskader-slovenia-sier-nei-og-biene-forsvinner-med-5g/
https://einarflydal.com/2020/01/24/5g-markeringer-kloden-og-norge-rundt-elektrotaka-er-den-nye-klimasaken/
https://einarflydal.com/2017/12/18/et-bilde-kan-si-mer-enn-tusen-ord-om-5g-og-hostoffensiven/
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av en teknologi og en forretning som politikere og forvaltning har latt seg bondefange av. 
Argumentene er så gale og villedende at jeg nesten får forståelse for at Trump går til angrep mot 
denne globale instansen som vi har slik bruk for.

På ICNIRPs egne nettsider dukket det opp en erklæring samtidig med WHOs plakat den 8. april. 
Den viser hvordan ICNIRP omgår kunnskapstatus på feltet. Den brune teksten i erklæringen gir 
bare mening når man legger til grunn at ICNIRP systematisk ser bort fra absolutt alle forsknings-
funn som viser immunitetssvekkelse og andre skadevirkninger fra mikrobølgeeksponering, med 
mindre strålingen er sterk nok til å gi oppvarmingsskader. Den blå teksten pynter seg med WHOs 
fjær som gir autoritet og tillit. Den grønne er en villedning og avsporing som tar oppmerksomheten 
bort fra mutasjoner, immunforsvar og skadevirkninger økt eksponering og observerte skade-
virkninger fra høyere frekvenser som skrittvis fases inn i 5G-utbyggingen (se f.eks. bloggposter 
18.01.2019 og 15.04.2020). 

Sjekk selv hva som står igjen når skriften i farger fjernes: 

"Det har vært hevdet at eksponering for elektromagnetiske felt (EMF) skapt av 5G-enheter 
både kan forårsake COVID-19 og øke dens alvorlighetsgrad. Disse påstandene støttes ikke 
av noe belegg (ikke engang av ekstremt svake belegg), og den store mengden vitenskapelig 
kunnskap om de EMF som er relevante i forbindelse med 5G, viser at disse påstandene ikke 
er mulige. EMF-eksponering fra 5G-enheter fører ikke til COVID-19, og har heller ikke 
noen virkning på sykdomsforløpet eller helseutfallet for til dem som blir smittet av den nye 
corona-viruset (SARS-CoV-2) som fører til COVID-19. Som beskrevet av WHO, trenger man
å komme i fysisk kontakt med korona-virus for å bli smittet av dem, og ettersom EMF fra 5G
kan ikke frakte virus, kan de ikke bringe deg i kontakt med viruset." (min oversettelse)

Slike tekster blir ikke overlatt til tilfeldighetene. Teksten er ganske enkelt et godt stykke arbeid fra 
en av PR-bransjens ordsmier. ICNIRPs påstander er intet annet enn et villedende forsvar med flere 
ord enn på WHOs plakat. Det er dessuten selvsagt at det mangler forskning fra felten på sammen-
henger mellom 5G og Covid-19, for forskning på erfaringer har det ikke vært tid til, og neppe noen 
finansiering heller. Men det fins jo ansatser i form av skisser, notater, anekdoter og medieomtaler, i 
tillegg til det man vet fra generell forskning på teknologiene som inngår. (Forskning starter alltid 
slik på nye felt - med innsamling av anekdotisk materiale og undersøkelser av hva man alt vet.) I 
tillegg til de som Firstenberg selv kommer med, vil jeg bare trekke fram én enkelt:

En enkel og ganske grov sammenstilling av sykdomshyppighet og 5G-utbygging (Payeras i Cifre 
2020) viser at korona-viruset spredte seg globalt og utløste sykdom og død nettopp der 5G først ble 

Barcelona 10. april 2020: 5G-dekning til venstre, smittehyppighet per 1000 innbyggere til
høyre (Payeras i Cifre 2020)

https://einarflydal.com/2020/04/15/5g-2019-ble-gjennombruddet-ar-i-europa-for-ulisensiert-bruk-av-60-ghz-utstyr/
https://einarflydal.com/2019/01/18/forskere-tverrvender-og-advarer-mot-5g/
https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/covid-19.html


4

bygget ut. Kart for kart, fra ganske detaljerte til svært grove, ser man det samme mønsteret som i 
den oversikten Firstenberg presenterer for dødsfall blant tyske meis: et sammenfall mellom 5G-
utbygging og dødshyppighet (bilde). Kartet over 5G-utbygging og smitterate i Barcelona viser at 
selv regresjonskurvene er like (bilde).

ICNIRPs motargument, at sykdommen slett ikke bare forekommer der 5G er bygget ut, er ikke et 
gyldig argument. Det følger naturlig blant annet av samspills- og cocktail-effekter, ref. pkt 4 over: 
Det er totalen som teller. At det gikk så ille i San Marino, «første sted i Europa med 5G fullt bygget 
ut» (per tusen: 18,8 smittet, 1,2 døde), mens Monaco, som også var tidlig ute med 5G, nesten gikk 
helt fri (per tusen: 2,4 smittet, 0,1 døde), kan ha så mange forklaringer - for eksempel at mange med
bopel i Monaco faktisk ikke oppholder seg der, at lufta er reinere eller befolkningen sunnere eller 
lever mer isolert fra besteforeldre, at statistikken er ført på en annen måte, at færre eller flere er 
testet, osv. Kort sagt at miksen i cocktail-effekten og omgivelsene er en annen - for ikke å snakke 
om at det kan være brukt ulike teknologier. (Tallene over er fra https://epidemic-
stats.com/coronavirus/, 12.5.2020.)

ICNIRP bruker stadig dette trikset: å trekke inn ikke-funn som bevis. Det er vitenskapelig svindel, 
ganske enkelt.

Men la oss vende tilbake til Arthur Firstenberg og hans tekst:

Firstenberg har som nevnt vist i sin bok «Den usynlige regnebuen - Historien om elektrisiteten og 
livet» (Firstenberg 2018) at tilsvarende vesentlige endringer i livets elektriske miljø har vært fulgt 
av økt sykelighet, hester som aborterer, fugler som forvirres og blir syke eller faller ned fra 
himmelen, og at insekter dør. Og at dette har skjedd gang på gang - i takt med utrulling av nye 
teknologier som skapte elektriske endringer i våre omgivelser: telegrafi, husholdningsstrøm, radio, 
radar, satellitter - før en ny normal stabiliserer seg, men da gjerne med sykeligheten på et høyere 
nivå. Andre jeg har vist til, peker på at den type lidelser vi har nå for tida, i stor grad er 
inflammasjonslidelser som kan knyttes til nettopp til eksponering for miljøstressorer. 

Firstenbergs bok er den viktigste boka jeg har lest om det som jeg etterhvert har forstått ser ut til å 
være vår tids raskest voksende miljøproblem - «elektrotåka». Han skriver populærvitenskap, 
nærmest i romanform, men er samtidig uhyre grundig og full av vitenskapelige referanser. Boka er 
særdeles godt egnet til å få oversikt over svært mye forskning innen svært mange fagfelt over et 
svært stort tidsrom. Firstenberg står bak den store internasjonale aksjonen mot 5G - Stop 5G on 
Earth and in Space. I rundbrevet holder han samme stilen. 

Hovedbudskapet hans er at pandemien vi er vitne til, i høy grad - ja, etter Firstenbergs mening først 
og fremst - dreier seg om immunreaksjoner skapt av en ny og kraftig runde eksponeringsvekst - ved 
en utbygging som ikke vil etterlate seg noen eksponeringsfrie områder. Det er en påstand som er 
dypt alvorlig. Det er også både skremmende og faglig interessant å se at medisinere og politikere 
flest i våre land ikke undersøker den skikkelig, men tar for gitt at påstanden ikke kan ha noe for seg 
- fordi ICNIRP/WHO forteller dem at det ikke kan være slik. ICNIRP har laget et strålevernregime 
som bygger på beviskrav så strenge at de ikke kan innfris i biologiske fag: Det kreves absolutte 
bevis, men en slik påvirkning lar seg ganske enkelt ikke bevise i streng vitenskapelig forstand - ikke
en gang om alt liv ble utryddet av eksponeringsveksten. For slik er vitenskapsteorien «skrudd 
sammen»: 

Påstanden kan bare styrkes. Den styrkes mer jo flere observasjoner som passer til den, men bevises 
kan den ikke. Skal menneskeheten gjøre noe med saken, må derfor de bestemmende myndigheter 
handle på indisier, ikke på bevis. Og skal det skje, må den lille gjengen bak ICNIRP og WHOs lille 
«strålekontor» som bemannes av ICNIRP-folk, The International EMF Project, snarest koples bort 
fra strålevernet, slik også Microwave News og mange fagfolk argumenterer for. For denne gjengen 
krever konsekvent bevis der slikt er umulig, og sørger slik for at ingen restriksjoner legges på 

https://epidemic-stats.com/coronavirus/
https://epidemic-stats.com/coronavirus/
https://www.5gspaceappeal.org/
https://www.5gspaceappeal.org/
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bransjen. (Se gjennomgang av deres beviskrav i Flydal & Nordhagen 2019).

Og så bør noen trekke i nødbremsen. 

Jeg er forresten stor tilhenger av Firstenbergs litterære form, men det betyr ikke at jeg vil 
undertegne på alt hans skriver, eller hevde at han har endelige og utfyllende svar på alt. For 
eksempel viser han nå i sitt rundbrev at hans forklaring på spanskesyken i Regnbuen-boka neppe 
holdt mål: I boka forutsetter han at viruset bak spanskesyken ikke kunne spre smitte kloden rundt 
gjennom lufta, men nå viser han til at det er fullt mulig. Han gjør seg også til talsmann for «den 
svenske modellen» - å skjerme de sårbare mot viruset, men legge null restriksjoner på andre - en 
strategi som flere land ikke turde velge fordi den fort kan overbelaste helsevesenet. Det er vel ikke 
så opplagt at det er det beste valget.

Firstenbergs tekst byr også på flere tolkningsalternativer om hvordan forholdet mellom virus, 
immunforsvar og 5G-utrullingen kan tenkes å være. Han er nok bevisst litt uklar - en slags 
helgardering. Jeg velger den tolkningen jeg ser passer best med de forskerne jeg ellers har tillit til, 
og som i grunnen passer godt inn i det bildet Karl Hecht, en av Tysklands nestorer, tegnet som en 
slags oppsummering av den samlede erfaring gjennom sitt lange liv innen forskningen på feltet (se 
figur, fra Hecht 2016).

Her er min oppsummering:

"Når miljøbelastningen plutselig øker (1.), 
får mange akutte immunreaksjoner (2.). 
Deretter arbeider kroppen under permanent 
press, og sjansene øker for at kroppens 
reguleringssystemer før eller siden bryter 
sammen og sykdom oppstår (3.).

Plutselig økt EMF er av en miljøbelastning 
av dette slaget. Denne gangen er det 5G-
utrullingen som sørger det store spranget i 
økt eksponering, med eller uten samspill 
med annen forurensning. Covid-19-
symptomene framstår da som resultatet av et
samspill mellom virus, et svekket 
immunsystem, sykdommer, alderssvekkelse 
eller andre faktorer. De typiske symptomene
fra den delen som gjelder EMF-eksponering,
er som for radiobølgesyken, en akutt 
immun-reaksjon med eventuelle 

komplikasjoner. Sammen blir dette en pandemi som tar knekken på de svakeste, mens andre knapt 
merker noe som helst.»

Det hele kan altså forstås utfra immunforsvar, cocktail-effekten, andre miljøstressorer og 
terskeloverskridelser - med EMF som den dominerende. 

Tolket slik er Firstenberg i takt med et vidt spekter av medisinere og forskere kloden rundt, som jeg 
har henvist til i den lange rekken av artikler om mikrobølger, 5G, virus og sykelighet, samtidig som 
han formidler stoffet langt mer forståelig. Og han er i takt med det ekspertpanel som rapporterte til 
USAs president i 1971 med følgende ord:

«I nær framtid kan energi-forurensningen av miljøet bli i klasse med dagens kjemiske forurensning 
… og … svak, langvarig eksponering kan bli et kritisk problem for folkehelsen.» (Wright 2017)

Likefullt gjør det ham til en interessant skribent. For mange nettopp derfor.

Einar Flydal, den 12. mai 2020 (tekst v. 1.1)

Utviklingsforløpet i reaksjonene på EMF-
eksponering (Hecht 2016)
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http://kompetenzinitiative.net/KIT/wpcontent/uploads/2016/07/KI_Brochure-6_K_Hecht_web.pdf
https://einarflydal.com/bestill-5g-boka-na/
https://einarflydal.com/forhandsbestille-den-usynlige-regnbuen-historien-om-elektrisiteten-og-livet/
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Bevisene hoper seg opp
Rundbrev fra Arthur Firstenberg den 5. mai 2020

Bevisene hoper seg opp

VERDEN har vært vant til å legge skylda på bakterier og virus for enhver sykdom. Samtidig har vi, 
uten å forstå det, ønsket en fiende velkommen og feilaktig tatt den for å være en venn. Men nå 
hoper bevisene seg opp: Ikke bare ser vi at det er nytteløst å prøve å gjemme seg fra en 
mikroskopisk gen-sekvens som allerede har oversvømmet verden og som vi ikke kan kontrollere. Vi
ser også at i alle fall deler av den sykeligheten som forbindes med viruset - og som med god grunn 
gjør oss skrekkslagne, skyldes denne fienden som vi selv har skapt, og som vi har nektet å innse 
utgjør en dødelig trussel.

Det er ingen tilfeldighet at det første kjente tilfellet da en person ble syk med den sykdommen som 
siden stengte ned verden, inntraff kun to uker etter at man i Wuhan slo på Kinas første 5G 
kommunikasjonsnettverk. Det er heller ingen tilfeldighet at hundrevis av passasjerer ombord på 
cruiseskipet «Diamond Princess» ble rammet av den samme sykdommen umiddelbart etter at båten 
satte seil - med 5G satellittkommunikasjonsantenner om bord. - Det er ingen tilfeldighet at 
umiddelbart før småfugl begynte å dø i stort antall i områder nær Tysklands vestgrense denne våren,
hadde man rullet ut 4G-LTE-teknologien for første gang til nettopp disse områdene. 

Virus er blant de bestanddeler som livet på Jorda er bygget av. Mikrobølgestråling er fremmed og 
dødelig for livet på Jorda. Det er på tide at menneskeheten erkjenner dette som det faktum det er.

Diamond Princess

Den 3. februar 2020 ble cruiseskipet Diamond Princess satt i karantene i byen Yokohama i Japan 
etter at en passasjer hadde testet positivt for COVID-19. Etterhvert ble 381 passasjerer og mannskap
syke, og 14 døde. Det ble etterhvert kjent at COVID-19-smitten sannsynligvis alt var spredt over 
hele skipet allerede før karantenen begynte. Ombord på skipet som i resten av samfunnet var 
karantenen et fåfengt forsøk på å kontrollere det ukontrollerbare, som å plugge igjen et hull i en 
demning, eller ett tusen eller en million hull, mens mesteparten av vannet fosser over demningen og
strømmer inn over oss.

Den 3. februar 2020, samme dag som Diamond Princess ble satt i karantene, sendte satellitt-
selskapet SES ut en pressemelding der det reklamerte for «det beste WI-FI-nettet til sjøs». Det 
kunngjorde samtidig at selskapet Princess Cruises skulle bruke en nettverksforbindelse basert på en 
blanding av satellitter i middels høy (MEO) og høy jordbane (GEO) for å bli «de første cruise-

http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/GX_5bkwMOlSofjBMk8UmT53pHweZ5LM18yAxNrcs-FmwtIDSH_S7N5Lp9R83HrEO2HEVVzFJvYJ_Kdi5rePo7pYL5xpxmLvworI01bPf04PnbA306-OYgR9bsSESJW-YVOAWPoVNz9vp7o5VIMF6A5RUQzjQ_mrzaeSS0JVP-DuwZhXFf2jHASENQd4tGy7Mn7vR3mNrBl98QJqHaxj7jW2zIEaF-xqUUYbReR8S0k4NuM1cQgLRioc6GrgPPMA--o2NmE7Te8lKekpjD4KDyah2dM4vdM6FeW7kjLM514Ab-_fUpyI5yrCHkH3WqZEGsYGPiYEVW6KPpuFVt3O-1chfDFbNfue_sVbKIt3n7JfqpVPI_wZ12uHwU4TG-ilzp_0I_7ZdBgA
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/JXy-L6YOQuA9CTtT1bD0vYJMTKSV7XCrMlFhegpTm002RfTojw9VJ9XLc12g_Q7qzazux9vsWaU6NwKY6D_k8ZCQTxnRPk_BiHEFsZnXnEWxw4IuPfMDr_7tfDctx5UhExXBdHS0Byx810xpiMpzxcEvcLy0PvLnbswE4NF9ban8TKNHjGN58vM4N98whHEzaN9BkHCob896IaHY7V94d-8mXNM7Uj8LuDlq5SBx7XIGjbkDUNfnonStXqRgrd6n3Re3KZSlWn_z8ijrCM0DR_ry31Zb6vqD
http://www.5GSpaceAppeal.org/
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skipene som bruker SES sitt banebrytende O3b mPOWER satellittbaserte kommunikasjonssystem».

mPOWER bruker stråleformingsteknologi [«beam shaping», beskrevet i bloggpost 26.02.2018, o.a.]
og frekvenser fra 17 til 30 GHz, og SES brisker seg med at selskapets satellittsystem er en del av 
det globale 5G-nettverket. «Vi tilbyr det raskeste wifi på de store hav, noe som gjør det lettere for 
deg å strømme filmer, holde kontakten på sosiale medier, og du kan til og med tekste med venner og
familie som er ombord sammen med deg!» heter det i annonsene til Princess Cruises. Hvert 
Princess-skip har 7 000 sensorer, 650 veggmonterte berøringsskjermer, 1 780 WiFi-tilgangspunkter, 
4 030 digitale skjermer i private rom og 135 km med kabel. Satellittantennene ombord på skipene er
enorme kupler som ser ut som på bildet.

mPower var i drift på Diamond Princess da utbruddet av koronavirus kom. Et fotografi av Diamond
Princess den 5. februar 2020 mens det lå i karantene i Yokohama, viser de fem antennekuplene 
ombord.

http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/LoDztFNtOU31gqI-1Ao67D2KrxPa-AUMvB466ex_AjNk7ab85Yq8qeJxrg8CDs43Unn2kT-hBn8om_8jU49WTllQClLQg0ygMIRb-lAl2RLvgv_WZ7eMLmK6KdDXlrTLuchg1DIHdFcYkP1yK6GP0yWrfoSBBSnRU45NkgzoH1uIVbec7r1W_1ORR0blQP7xFiqxO736r7LJsuAUdqQrjCTgGiR52FVAkOSK1C00jfRQBYjevoR1xuXi4ulFVe3LffTB1fmOMrpkI5tm7uLwi0KeT5I
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/LoDztFNtOU31gqI-1Ao67D2KrxPa-AUMvB466ex_AjNk7ab85Yq8qeJxrg8CDs43Unn2kT-hBn8om_8jU49WTllQClLQg0ygMIRb-lAl2RLvgv_WZ7eMLmK6KdDXlrTLuchg1DIHdFcYkP1yK6GP0yWrfoSBBSnRU45NkgzoH1uIVbec7r1W_1ORR0blQP7xFiqxO736r7LJsuAUdqQrjCTgGiR52FVAkOSK1C00jfRQBYjevoR1xuXi4ulFVe3LffTB1fmOMrpkI5tm7uLwi0KeT5I
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/i2n-9vi3koLHzmifKUgp3wbHDsJyW1IxWWrUf00S4NWEVrCfQ0bn75daf7bzlaydl4kSnKFWuMLVEG7U9L9MoJJXo4izIhFrke16fmuGYkHsPYNc1eUCU2I-M0tW08BG32TNgKmNfDlt1V29MRaRfRf1OiKU4F9rPAelHsYIUuvSdjxMVT1FsPU4mh-XRiSjM7WQXWsN27el7rPWi-Nf06H7kqzO-XJwfrtLhw6r3GNPnBcmmIuQmMaxyFOJZw
https://einarflydal.com/2018/02/26/5g-fra-straletepper-til-straleprosjektiler/
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Regler om sosial avstand mellom fugler?

«En tidligere uidentifisert sykdom truer for øyeblikket blåmeis, kjøttmeis og andre små sangfugler 
over hele Tyskland,» meldte den tyske miljøvernorganisasjonen NABU. De første tilfellene ble 
rapportert 11. mars 2020, og innen 21. april var antallet rapporterte syke og døde fugler rundt 
26     000. Selv om en bakterie får skylden for sykdommen, kan man ikke unngå å oppdage likheten til
COVID-19. Fuglene blir beskrevet som «apatiske fugler med pusteproblemer». De kan ikke spise, 
ser ut til å være «uvanlig tørste», og så dør de. Ekstrem tørst er en mye rapportert virkning av 
mikrobølgestråling. Det samme rapporteres også ofte om COVID-19-tilfeller.

Hvor absurd det enn måtte høres ut: NABU ber
folk om å slutte å sette ut mat- og vannstasjoner.
Hensikten er å sørge for "sosial avstand" blant
fuglene. NABU har offentliggjort et kart over
tyske regioner som viser antall rapporterte
dødsfall blant meis per 100 000 individer.

Det høyeste antallet fugledødsfall fins langs
Mosel-elven, og i regionen rundt Oldenburg i
Niedersachsen. Vodafone kunngjorde i en 
pressemelding den 10. April 2020 at selskapet
nettopp hadde utvidet 4G-LTE-basestasjons-
nettverket sitt i dette området. Vodafone meldte
at med dette hadde selskapet lukket «et av de
største radiohullene» i Niedersachsen, og at det
tidligere bare hadde vært 2G-dekning [GSM]
langs Mosel-elven. «Bedriften har iverksatt mer
enn 1 000 LTE-prosjekter de siste månedene», 
meldte Vodafone, og øker sendestyrken på 500
eksisterende LTE-basestasjoner, mens ytterligere
260 basestasjoner oppgraderes til 4G-LTE. 

[En oppdatering fra NABU den 7.5. melder at
meisedøden nå er på retur. O.a.]

Mystisk sykdom blant unge barn

Vi er blitt fortalt at COVID-19 en en alvorlig
sykdom som hovedsakelig rammer de eldre og at
den  ikke påvirker yngre barn. Nå blir imidlertid en ukjent sykdom blant barn beskrevet i 
Storbritannia, Spania, Italia og USA. Og siden mange av de syke tester positivt for COVID-19, blir 
skylden lagt på viruset - til tross for at andre barn med den samme nye sykdommen har testet 
negativt for viruset: 

Det dukker opp barn med «multisystem-betennelse med influensalignende symptomer» og «med 
blodparametre som samsvarer med alvorlig COVID-19». Barna kan være oppspente, forvirrede, ha 
alvorlige pustevansker, anfall, lavt blodtrykk, hjertebetennelse, magesmerter, utslett på huden og - 
særlig hos gutter i tenårene - smerter i testiklene. Sykdommen blir kalt en variant av toksisk 
sjokksyndrom (TSS) eller Kawasakis sykdom. Men symptomene er alle sammen klassiske utslag av
radiobølgesyke. [For mer omtale av radiobølge-/mikrobølgesyke, se bloggpost 08.01.2019, o.a.]

Et hav av virus

Ideen om at vi kan forhindre spredning av virus ved å bruke masker og holde oss noen få meter fra 
hverandre, er omtrent like realistisk som å sette en maske på en fisk og late som om det vil hindre 

Tyskland: Antall rapporterte dødsfall blant meis
per 100 000 individer (NABU 2020)

https://einarflydal.com/2019/01/08/mikrobolgesyken-er-rent-biologisk-me-er-et-av-symptomene/
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/wmVeIqIUpKaB8A7JH0rQD3HItLeXqiA3SVVMDsUNICsoOXKGUpBq3k0tNkommT5hnL4g90TvDJuBUOToKl6AU_Jxy0aOfF3A7dEWhjc-XgjjN_QJn-neDkRGqZlktaiprPooQ1-J3clCfyaM-z8x1UZdxyla6vGd1Ug8V1ZZGPFL7xGxbVhpWuxCZdCu4kWse4spZmnMwDRKpvu7HFtO33j7ASBFaOiZ
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/rcrS_la3itvMtxo4-d_klvDX20bYZX6qG0XT6dfufar7bHRkoTeny0kIqlkqHPiMIlXx-RHrwIeckc1QgjNlA6S6-mNpK-ucRFg2LzShPfDDH1AlxZAcFKSmdIujwjuj67FtQQH_FGO1ErhqP_sbgzWU6DfJSVuO5ruorkiEsaDK2XD_47Me7e9VJPTCkQVmcmKFRioLgjb2AwVK8dIFIP2lm0o3FOS59EaMw3GXn7ksohfJTkD4CuikQ-xeOmENro6as8_gyPOP
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/rcrS_la3itvMtxo4-d_klvDX20bYZX6qG0XT6dfufar7bHRkoTeny0kIqlkqHPiMIlXx-RHrwIeckc1QgjNlA6S6-mNpK-ucRFg2LzShPfDDH1AlxZAcFKSmdIujwjuj67FtQQH_FGO1ErhqP_sbgzWU6DfJSVuO5ruorkiEsaDK2XD_47Me7e9VJPTCkQVmcmKFRioLgjb2AwVK8dIFIP2lm0o3FOS59EaMw3GXn7ksohfJTkD4CuikQ-xeOmENro6as8_gyPOP
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/VAL0z7rts7K09SBzLpcGv7kPE4sRBZYXqg3vjB6DRIHvBXBQudY6nQaY-8lOxDngUMHe5EFmePbgWv0aED7XkYMRfIKohtW57rnFvv58o6WFmzkUK1TYb6d0hYxsA-D2cOyWJ9mauAO4ZDrGCHmEJZoAPCOBCyofgWJhZjHpLFe9qQdsAmioKp2JUxfrtwoYcEKh2A6hDacnWnZkrh2NrtQ0afuGV3hGjaSPjBUSay0XkqPRGomRsUlBsClgDiTHjT5aw7Wuf-9badcqQYe_jvLxLeMwaUGZ98k
https://www.nabu.de/news/2020/04/27990.html
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/12JyEtoK5zvXX1XYWwDwLD5MYeuDx__icEIeuU_Kah78ksn7yafqJG2DAbweey72hAo4AQbVh0B6MnGFKHxZXinzJnpczW691ipSKG2-c6vkeNuAEB3gZC_p6da5wL1ChIDXNGDW1riqicK9g2g8iTcMtKA-xXnkO8Rom6yd9eiUgqYvtKdqM33aBa9Ydsf_Uh4RgQkmfIFs621JGH2eKLea_LB5dox2Fh5iCp_dhgMz1iBmpOxHWQ
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/eMvY6fu1NMV-zRCB7RvW7RDgKUSZgOXIHDmhEAz64SAFFIK0KGcWM8jZ9lvh2N20eVxp2yKy8-rTRpSIa85_3DAgWPugwXwwGMVZdlnUO8atT9UHVIe-xSgy2Fi3OV59oT_REK_W-BC6VOvaHd2ESyVqFeff_VwWiJxMd6f9ojgMp0AifdP-7JmByjasvp52Zpbr8WnyXv1krvx3vmcRS7aqk4xODbOedshPDQx2A3v0HhiDNr3GWQQ
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/OCRbgwTJR4TqwYNX1qk4H05kiep1RcDz9qP4jaRBzWZ70VNBo40M7ySJKOzZSvkTgcs8knXnXjhNsBng3aL6nuae8wEy_OnLhejkaHi4peF5gUlmtNCKooZ73Tev3mHnHpQzL17_iv90Jr1zc2_D0hf04U-YLR4r8S5kpzZHAHvcPF96Wyy6K1zYVmK761Ja3xZpRtpwSiM5PsKgK802Ss5KyDXbOgzbmNDnaorZSOMTJBTUOfaYEKOlDcXWIHH1ryFzR8InIVthz_c
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/OCRbgwTJR4TqwYNX1qk4H05kiep1RcDz9qP4jaRBzWZ70VNBo40M7ySJKOzZSvkTgcs8knXnXjhNsBng3aL6nuae8wEy_OnLhejkaHi4peF5gUlmtNCKooZ73Tev3mHnHpQzL17_iv90Jr1zc2_D0hf04U-YLR4r8S5kpzZHAHvcPF96Wyy6K1zYVmK761Ja3xZpRtpwSiM5PsKgK802Ss5KyDXbOgzbmNDnaorZSOMTJBTUOfaYEKOlDcXWIHH1ryFzR8InIVthz_c
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/OCRbgwTJR4TqwYNX1qk4H05kiep1RcDz9qP4jaRBzWZ70VNBo40M7ySJKOzZSvkTgcs8knXnXjhNsBng3aL6nuae8wEy_OnLhejkaHi4peF5gUlmtNCKooZ73Tev3mHnHpQzL17_iv90Jr1zc2_D0hf04U-YLR4r8S5kpzZHAHvcPF96Wyy6K1zYVmK761Ja3xZpRtpwSiM5PsKgK802Ss5KyDXbOgzbmNDnaorZSOMTJBTUOfaYEKOlDcXWIHH1ryFzR8InIVthz_c
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/OCRbgwTJR4TqwYNX1qk4H05kiep1RcDz9qP4jaRBzWZ70VNBo40M7ySJKOzZSvkTgcs8knXnXjhNsBng3aL6nuae8wEy_OnLhejkaHi4peF5gUlmtNCKooZ73Tev3mHnHpQzL17_iv90Jr1zc2_D0hf04U-YLR4r8S5kpzZHAHvcPF96Wyy6K1zYVmK761Ja3xZpRtpwSiM5PsKgK802Ss5KyDXbOgzbmNDnaorZSOMTJBTUOfaYEKOlDcXWIHH1ryFzR8InIVthz_c
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/OCRbgwTJR4TqwYNX1qk4H05kiep1RcDz9qP4jaRBzWZ70VNBo40M7ySJKOzZSvkTgcs8knXnXjhNsBng3aL6nuae8wEy_OnLhejkaHi4peF5gUlmtNCKooZ73Tev3mHnHpQzL17_iv90Jr1zc2_D0hf04U-YLR4r8S5kpzZHAHvcPF96Wyy6K1zYVmK761Ja3xZpRtpwSiM5PsKgK802Ss5KyDXbOgzbmNDnaorZSOMTJBTUOfaYEKOlDcXWIHH1ryFzR8InIVthz_c
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/1Y9QLSHIsFBkWwbdEYFoj6-wt0IWQuXbE00_b3-ubRCwwbyBiDbmOZb6upO6MQsryaDvB7RTUIZDXpnFzemL94zP_LzNC1pQQi-ibUSPPQLfqffnipc3nICjSA5WTxvL2nq7I6YCsJ8vr5wYSI_AbNlI-b4gOJH5kOEh_NmnynF6bF4kaIyV_n64fd8bvenL6WJVksuEj-BLb1q6Idkh9pIKWbrSokqa8owsT7GFs-vJc3fmbzaoYQ
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/jUoGk9Mcz_EkhBZ3Piy_8vLyLV0QH33XC4xdyo3MP9_Gq-_e42uMLBh5Mj9eaGuBj99lfDIcp1AiFbXsu8Sds_hFpSo50ztBmqXYJMi5OCnk3tr28J_LlCtpOIT1BP3Kbn70FKvhXGCQPLSV6idzMdb0ytG9mh8Tn0oXh_UIKilFfMByTvAe1nEnCWQ9RvluIml0OeAPJxw
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/kjvJ8E3NdVxT68xXuJJcQoN0qAsPe3zrTC48Oe6wGt6XsgA1YZq0cBdNe8U676SnCQMZstvBcBztIEDd7PA7K0piCdmr-1dGlS56GI8OnBDFvg2o5JoDygaxtJtQ6G6CxNdfPFVacz_EN_e-Cgf4KCZJhAXGVDA5s0U8fuGsd8brL1jvRGn2iPQR3BHv37nndOldlRcMJKTNuXOVXnbPNitmxstw1wtHf6h4BcdFoec0uIuN4TNK1zImoE0yxgQTJk6cDPNWXEBkNSMq4wBbKO8zMvooAjo
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/kjvJ8E3NdVxT68xXuJJcQoN0qAsPe3zrTC48Oe6wGt6XsgA1YZq0cBdNe8U676SnCQMZstvBcBztIEDd7PA7K0piCdmr-1dGlS56GI8OnBDFvg2o5JoDygaxtJtQ6G6CxNdfPFVacz_EN_e-Cgf4KCZJhAXGVDA5s0U8fuGsd8brL1jvRGn2iPQR3BHv37nndOldlRcMJKTNuXOVXnbPNitmxstw1wtHf6h4BcdFoec0uIuN4TNK1zImoE0yxgQTJk6cDPNWXEBkNSMq4wBbKO8zMvooAjo
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/kjvJ8E3NdVxT68xXuJJcQoN0qAsPe3zrTC48Oe6wGt6XsgA1YZq0cBdNe8U676SnCQMZstvBcBztIEDd7PA7K0piCdmr-1dGlS56GI8OnBDFvg2o5JoDygaxtJtQ6G6CxNdfPFVacz_EN_e-Cgf4KCZJhAXGVDA5s0U8fuGsd8brL1jvRGn2iPQR3BHv37nndOldlRcMJKTNuXOVXnbPNitmxstw1wtHf6h4BcdFoec0uIuN4TNK1zImoE0yxgQTJk6cDPNWXEBkNSMq4wBbKO8zMvooAjo
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/kjvJ8E3NdVxT68xXuJJcQoN0qAsPe3zrTC48Oe6wGt6XsgA1YZq0cBdNe8U676SnCQMZstvBcBztIEDd7PA7K0piCdmr-1dGlS56GI8OnBDFvg2o5JoDygaxtJtQ6G6CxNdfPFVacz_EN_e-Cgf4KCZJhAXGVDA5s0U8fuGsd8brL1jvRGn2iPQR3BHv37nndOldlRcMJKTNuXOVXnbPNitmxstw1wtHf6h4BcdFoec0uIuN4TNK1zImoE0yxgQTJk6cDPNWXEBkNSMq4wBbKO8zMvooAjo
https://www.nabu.de/news/2020/04/27990.html
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/-16lmGizD527a3D6a4VubGF_NAMBI1FKrpW9z5M-P7hslD-rIIrIHSwGvpuTXxzdU5evSGuF66gGLsVhkkrauxxS6SagWydqvb3CLT3c61gcsmuYJw7vuMyCN4GlFI6K-chGr-Ocbe-iUoibJRzp3_kzMa_z8ZMp4Npw9wAfOQHbSGwA9j2EbSodR75WVOXj26Jd7-nOr7aYLn2zxC5Oej4HUvXSEnGJ4eQf9M_F0mKQHw
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/-16lmGizD527a3D6a4VubGF_NAMBI1FKrpW9z5M-P7hslD-rIIrIHSwGvpuTXxzdU5evSGuF66gGLsVhkkrauxxS6SagWydqvb3CLT3c61gcsmuYJw7vuMyCN4GlFI6K-chGr-Ocbe-iUoibJRzp3_kzMa_z8ZMp4Npw9wAfOQHbSGwA9j2EbSodR75WVOXj26Jd7-nOr7aYLn2zxC5Oej4HUvXSEnGJ4eQf9M_F0mKQHw
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den i å bli våt. Virus er  ganske enkelt deler av det genetiske materialet som utgjør selve livets 
grunnlag. Vi må ganske enkelt innse at det fins et hav av bakterier og virus som hele tiden er i 
sirkulasjon i atmosfæren, og som reiser avgårde i de høye vindlagene - jorda rundt og mellom 
kontinenter. Og at det fins langt mer virus enn det fins bakterier.

Det har lenge vært et mysterium hvordan en stamme influensavirus kan erstattes av en helt ny 
stamme fra den ene sesongen til den neste, samtidig og over hele verden. Dette vet vi nå 
forklaringen på. Et team kanadiske forskere beskriver i en artikkel om influensa at de har observert 
at virus-partikler kan fraktes hundretusenvis av kilometer før de lander på bakken igjen, og at «Det 
fjerne Østen kan være kilden til vanlig vinterinfluensa som kommer i form av luftbårne aerosoler og
når Nord-Amerika én til to uker etter at de har kommet ut i atmosfæren ... Hele verdens befolkning 
kan altså bli utsatt for luftbåren influensavirus. Dette kan bidra til å forklare at denne sykdommen er
tilstede overalt og kan være så utholdende.

Dette kan også forklare hvordan mannskapet på marineskipet USS Kidd kunne pådra seg korona-
virus etter mer enn én måned til sjøs uten noen kontakt med land. Skipet forlot Pearl Harbor 20. 
mars 2020 og førstemann ombord begynte å få symptomer på sykdommen den 22. april. Deretter 
ble skipet satt i karantene i San Diego, der 64 sjømenn testet positivt for COVID-19.

Men virus er så mye mer enn smittebærere:

«En stor del av det biologiske mangfoldet på planeten», skrev et internasjonalt team av forskere i en
artikkel publisert i 2018, «utgjøres av virus.»  Det fins  anslagsvis 1 000 000 000 000 000 000 000 
000 000 000 viruspartikler bare i verdenshavene. For å finne hvor mye virus som strømmer 
omkring høyt oppe i atmosfæren, satte forskerne opp to innsamlingsstasjoner i Sierra Nevada-
fjellene i Spania. Der fanget og talte de virus. De fant ut at på disse stedene falt det ned omlag 0,3 til
7 milliarder viruspartikler på hver kvadratmeter land per dag, og at de kom fra både land- og 
havområder langt unna.

«De [store] daglige avsetningsmengdene av virus som er bundet til aerosoler med størrelser <0,7 
µm [og derfor i stand til å sveve over store avstander, o.a.] gir oss forklaringen på observasjoner 
[som andre har gjort] av at man har funnet identiske virussekvenser på flere steder som er 
geografisk langt fra hverandre, og i svært forskjellige miljøer,» skrev disse forfatterne. De fant også 
belegg for at "bakterier og virus kan holde seg levedyktige etter transport gjennom atmosfæren...» 
og for at «Snarere enn å være en negativ følge, gir denne avsetningen en frøbank som vi antar gjør 
det mulig for økosystemer å tilpasse seg raskt til miljøendringer.»

«Virus», skrev et par forskere fra San Diego State University (Here a virus, there a virus, 
everywhere the same virus?), «er allestedsnærværende, rikelig og økologisk viktige for miljøet.»

De som sier at vi skal holde oss hjemme, bruke masker og holde sosial avstand har en nærsynt, 
ekstremt begrenset, og ikke minst feilaktig forståelse av hva virus er, av deres funksjon i verden, og 
av hvordan de flommer omkring. COVID-19-viruset flyter allerede omkring med vinden, og er 
overalt i verden. Masker, desinfeksjonsmidler, sosial distanse og oppfordringer om å holde seg 
hjemme oppnår man ingenting med. Som mer enn én lege har observert, er det fornuftig å isolere de
alvorlig syke, men ufornuftig å gjøre det samme med de som er friske.

Arthur Firstenberg
P.O. Box 6216
Santa Fe, NM 87502
USA
phone: +1 505-471-0129
info@cellphonetaskforce.org
https://www.5gSpaceAppeal.org
den 5. april, 2020

Oversatt til norsk av Fredrik Reber og Einar Flydal. Engelsk versjon her:
https://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2020/05/The-Evidence-Mounts.pdf
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