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VELGE LIVET! 
 
Verden har de siste månedene blitt distrahert fra det eksistensielle spørsmålet som blir 
stadig nærmere horisonten: omfavner vi livet, i alle dets mysterier, gleder og stormer, eller 
begraver vi det? Fører vi hendene rundt jorden, eller vasker vi dem tjue ganger om dagen? 
Blander vi oss sammen i sykdom og helse, eller legger vi skjul på hodet i sandene på våre 
masker og sosiale avstander, og later som om livene våre og vår fremtid ikke er avhengig av 
vår fysiske forbindelse med mennesker, og med fugler og flaggermus og blomster og fisker 
som opprettholder hverandre og holder denne verden i gang? 
 
Vi har beslutninger å ta. 
 
Mens vi alle har vært opptatt av koronaviruset, har det utviklet seg et gigantisk ozonhull 
denne våren over Arktis, uten enestående størrelse og varighet. Dette lar høye nivåer av 
ultrafiolett stråling fra solen nå jordoverflaten. UV-indeksen er høyere enn normalt over en 
stor del av den nordlige halvkule. Dette kan delvis være et resultat av utslippene fra de 
hundrevis av rakettoppskytningene som har funnet sted de siste årene, stort sett på den 
nordlige halvkule. Det er planlagt cirka 225 rakettoppskytninger i 2020. Vil vi fortsette å 
tillate dette? Eller vil vi stoppe når vi kommer fra hjemmene våre og karantene er løftet? 
 
I stedet for å blande oss sammen på skoler og markeder, restauranter og parker og kirker, 
har vi trukket oss tilbake i mobiltelefonene og trådløse datamaskinene våre, og erstattet 
stråling for livet, mens det trådløse nettet på jorden og i verdensrommet fortsetter å være 
vevd. Vil vi fortsette å tillate dette? Eller vil vi stoppe når vi kommer fra hjemmene våre og 
karantene er løftet? 
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"Don't Push the River, It Flows by Itself," skrev Barry Stevens i sin bok fra 1970 med det 
navnet. Noen ganger trenger til og med elven et lite dytt. En ny organisasjon har nettopp 
blitt dannet, kalt End Cellphones Here On Earth (ECHOEarth), hvis medlemmer ikke eier 
mobiltelefoner og som har som oppgave å avslutte grunnårsaken til det trådløse nettet som 
stikker hull i atmosfæren vår og bader oss alle i stråling. 
 
ECHOEarth har satt solstice, 20-21 juni, 2020, som Cancel-Your-Cell-Phone-Account Day, 
dagen vi inviterer deg til å gå av dette toget og endre retning. Detaljer følger i neste 
nyhetsbrev. 
 
OPPDATERING PÅ SATELLITTER 
 
SpaceX, som allerede hadde 360 satellitter i bane, hadde planlagt å sette i gang 60 til 2. april, 
men forsinket oppskytningen på grunn av coronavirus-situasjonen. Den oppskytningen av 60 
satellitter skjedde i går, og bringer tallet i bane til 420. 
 
Forrige fredag, 17. april, sendte SpaceX inn en ny søknad til Federal Communications 
Commission, der de ba om tillatelse til å senke høyden på noen av de planlagte satellittene. 
Tidligere skulle den gå i bane rundt det den kaller sine "første generasjons" satellitter i to 
nivåer - ett nivå på 550 kilometer (340 miles) i høyde, og et andre nivå på 1200 kilometer 
(750 miles) i høyde. Nå ønsker SpaceX å plassere alle 4.408 av sine første generasjons 
satellitter i lavere høyde. En av dens uttalte grunner er å gjøre færre av satellittene synlige 
fra et hvilket som helst punkt på jorden til enhver tid. Jo lavere satellittene er, jo lysere blir 
de imidlertid. Og jo flere av dem som er i ionosfæren (som strekker seg opp til rundt 1000 
kilometer), jo større er innvirkningen på livet nedenfor. 
 
OneWeb, som har lansert 74 satellitter, har erklært konkurs og permittert de fleste av sine 
ansatte etter å ikke ha oppnådd forventet finansiering på grunn av nedgangen i økonomien 
forårsaket av nedleggelse av coronavirus. 
 
CORONAVIRUS: SCIENCE, POLICY AND POLITICS 
 
Mange mennesker er redde for selv å spørre om 5G spiller en rolle i COVID-19-sykdommen 
som har stengt ned store deler av verden. Det ligner frykten som har forhindret folk fra å 
stille spørsmål ved ordrene om å være hjemme, bruke masker og holde seks meter borte fra 
hverandre. 
 
Jeg handler om sannhet, uansett hvor jeg finner den, uansett hvor den måtte føre, fordi vår 
verden står på spill, og livet i seg selv - fysisk, mentalt, emosjonelt og åndelig - blir 
demontert. Konspirasjoner har ingen plass i denne innsatsen. Heller ikke frykt. 
 
Mine meninger, basert på min lesing av vitenskapelig og medisinsk litteratur, så godt jeg 
kan bestemme, er disse: 
  
• Forårsaket 5G coronavirus? Nei. 
• Forårsaker 5G sykdom som ligner på coronavirus? Ja. 
• Oppsto COVID-19 i flaggermus? Nei. 



• Er COVID-19 et rekombinant RNA-virus, opprettet i et laboratorium, med vilje eller 
utilsiktet, som en del av et forskningsprogram hvis formål var å beskytte befolkningen? 
Rømte den tilfeldigvis fra et virologilaboratorium i Wuhan, Kina? Sannsynligvis. 
 
Tiltakene som er iverksatt og akseptert uten spørsmål, er ineffektive, ødeleggende og anti-
liv. 
 
Masker beskytter ikke brukeren. Medisinske masker er ineffektive mot virus, og tøymasker 
gir grobunn for dem. En studie fra 2015 i British Medical Journal fant at helsepersonell 
fanget virus fra pasientene sine 13 ganger oftere hvis de hadde på seg en klutmaske enn om 
de hadde på seg en medisinsk maske, og en kinesisk studie fant at en medisinsk maske ikke 
var mer beskyttende mot virus. enn å ikke ha maske i det hele tatt. 
 
Verdens helseorganisasjon advarer om at det å bære en medisinsk maske "kan skape en 
falsk følelse av sikkerhet" mot COVID-19, og at "ingen bevis er tilgjengelige for dens nytte for 
å beskytte ikke-syke personer." 
 
N95-åndedrettsvern, anbefalt for medisinske arbeidere, krever trening for å bruke riktig og 
"uten trening kunne maskene ikke bare utsette arbeidere for viruset, men også lulle dem til 
å tro at de er beskyttet," ifølge leger ved Harvard School of Public Health . I praksis har til og 
med N95-masken funnet å være ineffektiv når det gjelder å forhindre overføring av virus. En 
gjennomgang av seks kliniske studier, publisert i Canadian Medical Association Journal, fant 
at medisinske arbeidere fanget virus fra pasientene sine like ofte når de brukte N95-
åndedrettsvern som når de brukte vanlige medisinske masker. 
 
Masker er skadelige for brukeren. COVID-19 dreper ved å forårsake alvorlig hypoksi (lave 
nivåer av oksygen i blodet). Mennesker med masker gjeninnvinner noe av utåndingsluften og 
reduserer mengden oksygen de puster. "Å bære respiratorer kommer med en rekke 
fysiologiske og psykologiske byrder. Disse kan forstyrre oppgaveprestasjoner og redusere 
arbeidseffektiviteten. Disse byrdene kan til og med være alvorlige nok til å forårsake 
livstruende forhold hvis ikke de forbedres," skrev forfatteren til en 2016-artikkel i Journal of 
Biologic Engineering. Da N95-respiratoren ble testet i bruk i 2010, oppfylte "død-oksygen- og 
karbondioksydnivåene ikke Arbeidsmiljøets helsetilsyns arbeidsmoralstandarder." 
 
Vifter fungerer ikke og er skadelige. Dr. Cameron Kyle-Sidell sluttet i jobben ved 
intensivavdelingen ved Maimonides medisinske senter i Brooklyn fordi han ble pålagt å legge 
COVID-19-pasientene sine på respiratorer han mente drepte dem fordi lufttrykket skadet 
lungene. Hans koronaviruspasienter hadde alle alvorlig hypoksi, men sunne luftvesmuskler: 
de trengte oksygen, sa han, men ikke press. 
 
"COVID-19 lungesykdom, så vidt jeg kan se, er ikke en lungebetennelse," sa han, men ser ut 
til å være "en slags virusindusert sykdom som mest ligner sykdom i stor høyde ... Disse 
pasientene blir langsomt utsultet av oksygen ... og mens de ser ut som pasienter absolutt på 
randen av døden, ser de ikke ut som pasienter som dør av lungebetennelse. "Italienske leger 
er enige:" Pasienter på respiratorer forverres uansett, på en uforklarlig måte ... De fleste av 
disse pasienter er tydelig hypoksiske. " 
 



PCR-tester er ikke nøyaktige. Et papir av 25. mars 2020 av Carver og Jones rapporterte at 
det ikke er mulig å vurdere nøyaktigheten av PCR-tester fordi "Det er lite offentlige data om 
de falske positive og falske negative prisene for de forskjellige RT-PCR-baserte testene." En 
falsk positiv test betyr at du får diagnosen COVID-19 når du faktisk ikke har det. En av de 
eneste studiene til dags dato som har forsøkt å estimere hyppigheten av falske positive er 
Zhuang et al., "Potensiell falsk-positiv rate blant de 'asymptomatiske infiserte individer' i 
nære kontakter med COVID-19 pasienter", Chinese Journal of Epidemiology , 2020, 41 (4): 
485-488 (på kinesisk). De konkluderte med at opptil 80 prosent av ikke-symptomatiske 
personer som tester positivt for koronaviruset, faktisk ikke har det. 
 
Nedleggelser har ingen effekt. Japan, som ikke stengte før 6. april og da bare med frivillige 
tiltak, har 2 COVID-19 dødsfall per million innbyggere. Kina, som ble lagt ned i desember, har 
3 dødsfall per million innbyggere. Hviterussland, som aldri stengte, har 4 per million. Sør-
Korea, som bare har frivillige tiltak, har 5 per million. Iran, som ble lagt ned i begynnelsen av 
mars, har 62 per million. Sverige, som ikke la ned, har 156 per million. Sveits, som lukket seg, 
har 165 per million. Belgia, som lukket seg, har 503 dødsfall per million innbyggere. Vietnam, 
Laos og Kambodsja, alle nær Kina, har ikke COVID-19 dødsfall i det hele tatt. Vietnam stengte 
i begynnelsen av februar, Laos la ned i slutten av mars, og Kambodsja har aldri slått av i det 
hele tatt. I USA har South Dakota, som overhodet ikke har lagt ned, fire ganger så mange 
tilfeller, men færre dødsfall, enn nabolandet Montana, som er helt innelåst. 
 
 
Dødsraten i USA har gått ned, ikke opp siden begynnelsen av året. Hvis du tar hensyn til 
nyhetene, kan du anta at rekordmange mennesker dør. Det motsatte er sant. Ikke bare har 
den samlede dødeligheten for USA gått jevnt nedover siden januar, men dødeligheten har 
vært betydelig lavere i år enn i fjor. Dette er ukentlig dødelighetsstatistikk for USA fra 
Centers for Disease 
 
          Week                   Number of Deaths 2019           Number of Deaths 2020 
 
              1                                  58,291                                           59,087 
              2                                  58,351                                           59,151 
              3                                  58,194                                           57,616 
              4                                  57,837                                           57,000 
              5                                  58,128                                           56,426 
              6                                  58,492                                           56,962 
              7                                  57,917                                           55,981 
              8                                  57,858                                           55,494 
              9                                  57,920                                           54,834 
            10                                  58,490                                           54,157 
            11                                  57,872                                           52,198 
            12                                  57,087                                           51,602 
            13                                  56,672                                           52,285 
            14                                  56,595                                           49,292 
            15                                  55,477                                           47,574 
        TOTAL                             865,181                                         819,659 
  



Vi blir fortalt at 37.308 mennesker har dødd i år fra COVID-19 til og med 18. april, men faktisk har 

45.522 færre mennesker døde i år enn i fjor i samme tidsperiode. 

RF-stråling og COVID-19 forårsaker lignende sykdom. I mitt siste nyhetsbrev ("Faller himmelen 

virkelig?") La jeg merke til noen effekter av COVID-19 som ligner på effekter av radiobølger. Listen 

over vanlige effekter har vokst, og inkluderer hodepine, svimmelhet, kvalme, fordøyelsesproblemer, 

muskelsmerter, takykardi, hypotensjon, hjertearytmier, hjerneslag og anfall. Så mange som to 

tredjedeler av mennesker som tester positivt for COVID-19, har mistet luktesansen, ofte uten andre 

symptomer. Pasienter har mental forvirring uten åndedrettssymptomer i det hele tatt. Pasienter 

presenterer diaré, oppkast og magesmerter. Når pasienter med noen av disse symptomene tester 

positivt for koronaviruset, blir sykdommene deres tilskrevet dette viruset. Men dette er alle klassiske 

symptomer på radiobølgesyke. Når både viruset og RF-strålingen er til stede, skal sykdommen 

tilskrives begge. 

Og RF-stråling og COVID-19 begge forårsaker hypoksi. COVID-19 svekker oksygenopptaket i blodet, 

og RF-stråling svekker oksygenbruken av cellene. COVID-19 ville ikke være så alvorlig hvis det ikke var 

for strålingen. 

Nylig er det et nytt symptom som blir tilskrevet viruset som er nøyaktig hva man kan forvente å se fra 

millimeterbølger: en "fizzing" sensasjon i hele kroppen. Det blir beskrevet som en "summende 

følelse", "en brennende følelse" og "en elektrisk følelse i huden." Det blir antagelig feil tilskrevet 

viruset, og skyldes i stedet 5G. 

Det er et faktum at 5G ble slått på i Wuhan, Kina 1. november 2019, og at den første kjente COVID-

19-pasienten ble syk den 17. november. Det er et faktum at det er et forskningsvirologilaboratorium i 

Wuhan, og at forskere der sammenliknet et papir i 2015 med amerikanske forskere fra Chapel Hill, 

North Carolina, der de beskrev et hybrid coronavirus som de hadde laget ved å feste et piggprotein 

fra flaggermus til et SARS coronavirus. Zheng-Li Shi, lederforskeren fra Wuhan, sa i et intervju i 

Scientific American at hun hadde bekymret seg for at COVID-19 var et virus som hadde rømt fra 

laboratoriet hennes, men hun beroliget verden med at hun hadde sjekket og at den ikke lignet noen 

av virusene hun hadde samlet i flaggermushuler. Likevel begrunnet hun i neste setning sin påstand 

om at COVID-19 kom fra flaggermus ved å si at det var nesten identisk med et virus som hun hadde 

samlet i en flaggermushule i Yunnan. 

SARS-viruset har rømt fra inneslutningsanlegg på høyt nivå i Kina flere ganger. Som avslørt av 

Washington Post 14. april 2020, hadde amerikanske ambassadens embetsmenn i 2018 advart om at 

slurvete sikkerhetsprotokoller for håndtering av smittsomme virus i Wuhan-laboratoriet 

"representerte en risiko for en ny SARS-lignende pandemi." 

 

Det er også et faktum at dyremarkedet i Wuhan ikke selger flaggermus. En YouTube-video som har 

blitt delt på sosiale medier som viser flaggermus som blir solgt for kjøtt på et marked, ble faktisk 

filmet i Langowan, Indonesia, og ikke i Kina i det hele tatt. 

 



Kort sagt, 5G er en del av coronavirus-ligningen, og alt vi har gjort for å adressere pandemien har mer 

å gjøre med politikk og frykt enn med virkeligheten. Det er på tide å åpne samfunnet på nytt, ta av 

oss maskene og åpne øynene for hva som virkelig skjer med vår verden. 
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A pdf version of this newsletter is available here: 
https://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2020/04/Choosing-Life.pdf 
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