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Varje förändring av energin i vår biologiska domän involverar porfyriner (pigment som består av fyra pyrrolmolekyler). Det faktum att
våra nerver kan fungera korrekt är delvis tack vare porfyrinerna.
Dessa speciella molekyler fungerar som ett gränssnitt mellan syre
och liv. De är mycket reaktiva och interagerar med giftiga metaller
och syntetiska element från olja samt med elektromagnetiska
fält. Överskott på elektromagnetiska fält orsakar porfyri vilket är
mer en miljökänslighet än en sjukdom.
Dr William E. Mortons forskning visade att 90% av människor med
multipel kemisk känslighet (MCS) har brist på en eller annan form
av porfyrienzym. Detsamma gäller el-känsliga (EHS) individer.
Därför är dessa två former av känslighet, MCS och EHS, bara olika
yttringar av en och samma sak.
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Porfyriner och Livets Grund

Porfyriner och Livets Grund

Porphyria upptäcktes år 1891 och drabbar mellan 5-10% av dagens befolkningar. Porphyria uppstod samtidigt med den allmänna elektri…eringen av västvärlden, från 1889 och framåt.
Porfyriner är centrala för e¤ekterna av elektronisk dimma ty de
orsakar inte bara EHS, MCS och porfyri, utan även sjukdomar av
olika slag som hjärt-kärlsjukdomar, cancer och diabetes. Detta då
de är involverade i en mängd energirika biologiska processer.
Biologerna Allan Frey och Wlodzimierz Sedlak visade på 1960talet att våra organismer de…nitivt har bioelektroniska komponenter. Följdriktigt beter sig vissa av våra celler ibland som ledare,
kondensatorer eller halvledare. Samma typer av komponenter som
våra elektroniska enheter, radio, telefon, m‡är uppbyggda av.

I motsats till uppfattningen att mitokondrier är de element i våra
celler som producerar energi börjar uppfattningen att myelinskidan
är en gigantisk mitokondri, en genererare av energi, vinna terräng.
Förbindelsen mellan porfyri och zink upptäcktes på 1950-talet av
Henry Peters vid Wisconsin Medical School. Patienter som lider
av porfyri och visar neurologiska symptom utsöndrar mycket zink
i urinen. Detta gav honom idéen att zinkchelering (avgiftning från
zink) skulle kunna förbättra deras tillstånd. Han såg en förbättring.
På samma sätt har vissa experiment visat att kelateringsmedel för
zink förbättrar Alzheimers sjukdom. Ett medicinskt team visade,
via hjärnobduktioner, att hjärnan hos patienter med Alzheimers
sjukdom innehöll dubbelt så mycket zink som hos friska patienter.
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Detta är förvisso fallet med myelin, manteln som täcker våra nerver.
Denna innehåller zinkbundet porfyrin. Om miljögifter, som kemiska
produkter eller giftiga metaller, påverkar mantelns jämvikt skadas
hela myelinhöljet. Detta förändrar nervens retförmåga. Hela nervsystemet blir hyperkänsligt för stimuli av alla slag. Till exempel
av elektromagnetiska fält. Systemet går in i ett tillstånd av ökande
instabilitet.

DEL 2 ... TILL IDAG

Del 2 ... till idag
Irriterat Hjärta
År 1980 var hjärtstopp hos unga idrottare sällsynt: endast nio fall
per år. Därefter ökade fallen stadigt med 10% per år fram till 1996
då andelen plötsligt fördubblades till 64 fall och därefter steg den
till 66 året därpå. Under studiens sista år blev det 76 fall. Det
amerikanska medicinska samfundet kunde inte hitta någon förklaring. Tyska miljöläkare krävde dock, år 2002, ett tillfälligt stopp
för antenner och celltorn, vid idrottsplatser, ty de avger vågor som
orsakar hjärt-kärlsjukdomar.

Paradoxalt nog visade studier av kolesterol, från början av 1900talet, att kolesterolnivåerna inte korrelerade med hjärtsjukdomar.
Detta i motsats till vad som idag anses som allmänt faktum. En
undersökning av djur vid Philadelphia Zoo visade att kolesterolnivåerna hos däggdjur och fåglar från 1916 till 1964 ökade med
en faktor på mellan 10 och 20 trots att deras kost hade förblivit
helt oförändrad! Den enda parameter som dramatiskt hade
förändrats var ökningen av antalet radiofrekvenser.
Under andra världskriget klagade ett antal soldater på symptom
som liknar nervsvaghet. Man trodde ursprungligen, i enlighet med
Freuds doktrin, att dessa soldater led av ångestproblem. Dr Mandel
Cohen genomförde emellertid en studie av 144 fall. Denna studie
avslöjade att soldaterna faktiskt var fysiologiskt mindre motståndskraftiga och led av irriterat hjärta.
De hade svårt att assimilera syre och var tvungna att andas dubbelt
så fort som sina kamrater för att få tillräckligt med syre. Det visade
sig att deras mitokondrier inte fungerade e¤ektivt.
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Dr Samuel Milham en epidemiolog vid Washington State Health
Department visade genom sitt arbete att hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och cancer till stor del orsakas av elektricitet.

Diabetes
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I slutändan visade studien att dessa soldater var överkänsliga i
allmänhet och mot el i synnerhet.
Från 1950-talet och framåt observerade forskare i Sovjetunionen
att radiofrekvent strålning förändrade elektrokardiogrammen, hos
de individer som exponerades för denna strålning, ty den modi…erar
e¤ektivt mitokondriet.
Diagram som visar statistiken för dödsfall på grund av hjärtsjukdomar och som uppdelas efter graden av elektri…ering, i de amerikanska staterna år 1931 och 1940, är också mycket tydliga med
detta. De lämnar inget tvivel om att för hjärtat är de elektromagnetiska fälten giftiga. Detta tar bort kolesterol och feta
dieter som orsak till hjärtsjukdomar.

Diabetes

En annan forskare, Alexander Graham Bell, som arbetade inom
telegra… och uppfann telefonen (inte sant: det var Antonio Meucci)
var känd för att ständigt klaga över symptomen på el-övekänslighet
(EHS). År 1915 …ck även Bell diagnosen diabetes.
År 1876 beskrev boken Diseases of Modern Life, av Ward Richardson, diabetes som en sällsynt modern sjukdom orsakad av mental
utmattning. En sjukdom som uppstod på grund av överansträngning eller av en chock på nervsystemet.
Det överdrivna intaget av giftigt beroendeframkallande socker, i
vår moderna diet, ger naturligtvis en praktisk förklaring till varför diabetes, inklusive fördiabetes, drabbar mer än hälften av alla
amerikaner idag. Denna förklaring är dock för enkel och inte sann.
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Thomas Edison, glödlampans upp…nnare, var även involverad i
andra upptäckter som är relaterade till elektrisk teknik. Han utsattes själv för elektromagnetiska fält i mycket större utsträckning
än övriga medborgare på den tiden. Han diagnostiserades för diabetes år 1889 –en sjukdom som var mycket sällsynt på den tiden.

Diabetes
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Dr. Even Joslin visade att mellan 1900 och 1917 hade sockerintaget ökat med hela 17% och dödligheten för diabetes hade fördubblats. År 1987 visade en studie av indianer radikalt olika andel
dödsfall på grund av diabetes, beroende på territorium, allt från 7
per tusen i nordväst till 380 per tusen i Arizona! Under dessa år
kunde varken livsstil eller diet förklara en sådan avvikelse.
En miljöfaktor kan emellertid förklara en sådan skillnad. Elektri…eringen av indianreservaten skedde i olika steg. Reservaten i nordväst elektri…erades mycket senare. Däremot ligger reservaten i Arizona i omedelbar närhet av huvudstaden Phoenix. Dessutom hade
detta indian-samhälle sitt eget kraftverk och sitt eget telesystem.
Med andra ord detta samhälle var elektri…erat.

I Bhutan, ett utpräglat bergigt land i östra delen av Himalaya, var
diabetes nästan obe…ntligt fram till år 2002. Därefter påbörjades
elektri…eringen av landet. År 2004 rapporterades 634 nya fall av
diabetes, år 2005 - 944 nya fall, år 2006 - 1 470 nya fall och år 2007
- 2 540 nya fall samt 15 dödsfall. År 2012 fanns 91 dödsfall och
diabetes var den åttonde vanligaste dödsorsaken i landet.
Människornas kost hade inte förändrats!
Som vi såg i föregående kapitel så förhindrar elektronisk dimma en
e¤ektiv användning av absorberat socker –det vill säga förbränningen av socker förhindras. Det socker som inte kan omvandlas till
mekanisk energi lagras som fett i kroppen.
Diagram över dödsfallen i diabetes, uppdelade på graden av elektri…ering i de amerikanska staterna 1931 och 1940, är mycket tydliga.
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Brasiliens befolkning är ett annat exempel. Brasilien har varit
en stor sockerproducent i århundraden och där var diabetes fortfarande okänt 1870. Då hade diabetes redan uppstått, som en civilisationssjukdom, i Nordamerika. Än idag förbrukar brasilianer 70 kg
ra¢ nerat socker per år och per person. Mer än vad som förbrukas
i nordamerika och ändå har de bara 40% av USAs diabetesfall.

Cancer och Livets Svält
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De lämnar inget tvivel om den roll som de elektromagnetiska fälten
spelar för storskalig diabetes. Detta frikänner sockerförbrukning.
1997 ökade antalet fall av diabetes i USA med 31%. Detta korrelerade exakt med massintroduktionen av mobiltelefoner i landet.
Diabetes beror således ej på sockerkonsumtion.

Cancer och Livets Svält

Professor Otto Heinrich Warburg, tysk läkare och vinnare av Nobelpriset i medicin 1931, visade att cancer är en tillbakabildning av celler som berövats sin förmåga att andas. Om celler
kvävs, inte får sitt syre, så bildar kroppen naturligtvis nya celler och
syrebristen driver dem att föröka sig anarkistiskt. Den ursprungliga
syrebristen beror på en funktionsstörning i mitokondrierna. Dylika störningar kan orsakas av elektromagnetiska fält eller andra
föroreningar, såsom rök, bekämpningsmedel, livsmedelstillsatser och
luftföroreningar.
Diabetes innebär syrebrist ty för att förbränna maten behövs syre
och således …nns en högre frekvens cancerfall bland diabetiker.
Philadelphia Zoo noterade under perioden 1901 till 1955 en ökning av frekvensen maligna tumörer hos däggdjuren. Ökningen
varierade med mellan två (2) till tjugotvå (22) gånger ‡er fall.
Statistik visar ett tydligt samband mellan cancerdöd och länders
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I februari 2011 anklagade Italiens Högsta domstol kardinal Roberto
Tucci, den avgående presidenten för Vatikanradion, för att ha skapat en allmän plåga genom att förorena miljön med radiofrekvenser
på ett oaktsamt sätt. Under perioden 1997 till 2003 hade barnen
som bodde inom en radie av 12 km, från radioantennerna, en åtta
(8) gånger högre frekvens av cancer i blodet, cancer i lymfkörtlarna
och cancer i benmärgen än de som bodde längre bort. Detsamma
gällde för vuxna dock med en sju (7) gånger högre frekvens.

Cancer och Livets Svält
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elektri…ering. Till exempel i USA var andelen cancerdöda 6.6 per
tusen från 1841 till 1850. Under nästa 10-års period, 1851 till 1860,
mer än fördubblades den till en andel på 14 per tusen. Orsaken till
denna ökning var 1854 års utbyggnad av telegrafnätet.
År 1914 fanns två dödsfall i cancer hos de 63 000 indianerna som
bodde i reservat utan elektri…ering. Resten av landet hade en 25
gånger högre dödlighet.
År 1920 till 1921 introducerades de första radiostationerna (AM)
och då ökade cancerdödligheten med mellan 3 och 10% i väst.

Samma forskare har också hittat ett mycket tydligt linjärt samband mellan antalet FM-sändare per region och förekomsten av
hudcancer (melanom). De regioner med ‡est FM-sändare har 11
gånger ‡er förekomster av melanom än de "vita zonerna".
De fann även att melanom sällan förekom på de delar av
kroppen som är mest exponerade för solen, såsom panna,
näsa, axlar och fötter men väl i de delar av kroppen som
vanligtvis är skyddade från solen. Dessutom inträ¤ade spridningen av hudcancer innan det blev på mode att semestra vid havet
där solen är som intensivast. Detta visar att melanom främst inte
orsakas av solen utan av radion.
De statistiska graferna över dödsfallen i cancer, liksom från
diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, uppdelade efter graden av elek300/1900
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De svenska forskarna Olle Johansson och Örjan Hallberg har
visat att det föreligger ett klart samband mellan andelen bröst-,
prostata- och lungcancer och befolkningens exponering av strålning från radiosändare. De pekar på en betydande ökning av sändningar av radio/TV under åren 1920, 1955, 1969 och en minskning
(!) 1978. Man …ck naturligtvis en ökning av strålningen när man
startade AM-radio, FM-radio, TV1, färg-TV2 och en minskning
när AM-radio upphörde.

Avstängd Animering
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tri…ering av de amerikanska staterna 1931 och 1940, är alla mycket
tydliga. De lämnar ingen tvekan om att de elektromagnetiska
fälten spelar en stor roll för ökningen av cancer.
Data över hjärntumörer är svåra att hitta ty mobiltelefonlobbyn
har in…ltrerat detta område i årtionden. En av deras studier visar
till och med en minskning av förekomsten av tumörer, korrelerat
med den allt intensivare användningen av mobiltelefoner!?
Professorn i onkologi Lennart Hardell, vid universitetssjukhuset
i Örebro, har visat att 2000 timmars användning av en mobiltelefon
ökar risken för att utveckla en hjärn-tumör med en faktor på mellan
tre (3) och åtta (8).
Risken är en funktion av patientens ålder och telefonvanor. University of Calgary har hittat bevis för en ökning med 30% av elakartade
(maligna) hjärntumörer under perioden 2012 till 2013.

Barn som bodde på kullar eller åsar drabbades mer. De som bodde
inom 1 km från antennen hade en 9 gånger högre förekomst av
leukemi, en 15 gånger högre förekomst av lymfom och en 31 gånger
högre förekomst av hjärncancer.

Avstängd Animering
A Practical Treatise on Nervous Exhaustion (1880) av George Miller
Beard, elektroterapeut och Thomas Edisons vän, innehåller denna
tankeväckande iakttagelse (sid 2, sista stycket, min översättning):
Även om dessa svårigheter (EHS min anteckning) inte är direkt dödliga och därför inte förekommer i dödlighetstabeller och
även om de tvärtom kan ha en tendens att förlänga livslängden
samt att skydda systemet mot feber och in‡ammatorisk sjukdom är graden av lidande de orsakar enorm.
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År 2000 analyserade Neil Cherry frekvensen av cancer hos barn i
San Francisco baserat på avståndet mellan deras hem och de TVoch FM-radiosändarna som …nns på Sutro Tower.

Du Menar att Du kan Höra Elektricitet?

DEL 2 ... TILL IDAG

De som led mest verkade vara ganska unga för sin ålder. Dessutom
konstaterade Beard att de som led av den sällsynta sjukdomen
diabetes verkade mer benägna att drabbas av EHS än resten av
befolkningen. Beard hade redan observerat att ökningen av den
förväntade livslängden inte gick hand i hand med ökad livskvalitet.
Det mystiska sambandet mellan de EHS sjukas lidande och förlängningen av deras liv pekade på en stor dysfunktion.
Notera att det länge observerats att en asketisk livsstil med en
lågkaloridiet kan öka livslängden och hälsan. Detta är exempelvis
fallet med befolkningen i Okinawa där antalet hundraåringar är
fyrtio gånger större än i rikare områden längre norrut.

En sådan katastrof är till exempel förgiftning av transportkedjan
av elektroner. Dylika förgiftningar sker via arti…ciella elektromagnetiska fält.
Antalet dylika förgiftningar bara ökar och nu kommer 5G som ger
samma symptom som covid-19 tramset. Covid-19 in‡uensan är i
sig ganska harmlöst och lätt att åtgärda.

Du Menar att Du kan Höra Elektricitet?
År 1962 kontaktades jag av en kvinna, som bodde i ett lugnt
bostadsområde, University of Santa Barbara, och som bad mig om
hjälp med att hitta källan till det mystiska ljud som hon hörde
överallt hemma. Detta ljud höll henne vaken och skadade hennes
hälsa. Mätningar visade att särskilt starka elektromagnetiska fält
strömmade ut från alla elektriska ledare, inte bara från elnätet utan
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Forskare inom åldrande har påpekat att den kraft som driver och
upprätthåller våra liv är systemet för elektrontransport i mitokondrierna. Det är i cellerna som luften vi andas och maten vi
äter kombineras i en takt som bestämmer vårt åldrande. Medan en
avmattning av förbränningsprocessen, som på Okinawa, genom att
minska mängden levererad energi fungerar, kan ett annat sätt att
minska den vara katastrofalt.

Du Menar att Du kan Höra Elektricitet?
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också från radiatorerna och andra metallelement. Med ett vanligt
stetoskop upptäcktes övehuvudtaget inga ljud.
De uppmätta elektromagnetiska fälten spelades in på band. Detta
spelades sedan upp för den drabbade kvinnan. Hon bekräftade
att det var vad hon hörde. Så den här kvinnan kunde höra de
elektromagnetiska fälten i sin miljö. Jordning och elektroniska …lter
installerades för att minska störningar till en acceptabel nivå.

Den mekaniska skolmodellen för örat ger ingen förklaring till dessa
fenomen. Biokemisten Lionel Naftalin utvecklade en ny modell för
det mänskliga örat som tog hänsyn till det välkända fenomenet
piezo-elektricitet. Han upptäckte att i gelén som täckte cilierna i
innerörat fanns det en spänning på 100 till 120 millivolt. Denna
gel, som inte …nns någon annanstans i kroppen har speciella elektriska komponenter i form av kristaller som förvandlar tryck till
elektricitet. Denna piezoelektriska gel förvandlar ljudvågor till elektriska signaler som kommuniceras till det inre örat.
Denna nya reviderade modell för hur hörseln fungerar förklarar inte
bara varför vissa av oss kan höra elektricitet utan också tinnitus
ursprung. Den förklarar också varför så många som 2 till 11% av
världens befolkning hör ett brummande ljud.
Idag lider cirka 44% av den amerikanska vuxna befolkningen av tinnitus, på olika intensitetsnivåer, medan antalet drabbade ungdomar
i Sverige var 12% år 1997 och 42% år 2006. Dessa förorenande ljud
är ett resultat av att vi lever i en miljö som är kraftigt förorenad
med alla typer av konstgjorda elektromagnetiska fält.
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Långt tidigare hade Volta och andra forskare genomfört experiment
där de framgångsrikt hade producerat olika ljud genom att applicera spänning i öronen. Mycket senare, i slutet på 1960-talet, publicerade biologen Allan Frey artiklar om vissa biologiska varelsers
förmåga att höra strålning från en radar.

HENRY MAKOW

Henry Makow
Länk till artikeln: Vaccinated Massage Therapist a Covid Spreader
Min fria översättning lyder som följer: Min erfarenhet är att de
som tar emot en Covid-spruta blir smittförande gentemot
de ovaccinerade
Att skilja de vaccinerade från de ovaccinerade är därför troligen en
välsignelse.

Gordon Ellis från facebook
Jag är 73 år gammal, rätt kvicktänkt samt energisk. Jag kommer
framgent alltid att utöva min rätt att säga nej till experimentella
sprutor.

Vi hade båda mask. Hon hade, ‡era månader tidigare, tagit alla
Moderna-vaccinationer. Mot slutet av behandlingen blev jag snorig.
Jag fortsatte att snora i 4 till 5 veckor efteråt.
En kort tid efteråt kände jag plötsligt ett tryck mot bröst och lungor. Lungornas kapacitet minskade. Jag gjorde mitt första test för
Ivermectin. Efter att ha inandats en blandning i 3 timmar hostades
mycket slem upp. Sedan blev det återigen lätt att andas.
Fortsatte denna behandling i veckor och hostade varje gång upp
gult slem. Eftersom jag är 73 bokade jag ett andra möte med den
respekterade massören. Jag bestämde mig för att andas fullt ut
under detta möte på 90 minuter.
Vi hade båda masker. Inget snörvlande. Kände mig ostadig när jag
lämnade rummet. En varm hetta kröp uppför nacken och skapade
ett obehagligt tryck på skallen. Min energi rann ut.
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För några månader sedan hade jag min första 90-minuters thailändska massage med en lugn och fokuserad massör. Det är en fantastisk
form av massage som innehåller många varierande sträckövningar.

TILL SIST

Mycket försiktigt med stöd av räcket tog jag mig ut på gatan igen.
Jag har aldrig förut känt mig så ögonblickligt och totalt dålig. Min
energi tog fullständigt slut.
Med plötslig huvudvärk, frossa och feber, försöker jag komma tillbaka till min bil. Jag satte på bilens luftkonditioneringen och föll i
sömn. Sov under en timme. Resan hem var inte bra. En hastighet
på 45mph som mest. Jag var faktiskt inte en lämplig förare.
Under hela söndagen, måndagen och tisdagen var jag helt utslagen.
Kunde vara ifrån sängen i högst 20 minuter innan jag var tvungen
att lägga mig igen.
Min erfarenhet av detta besök är att vaccinerade för Covid
blir smittohärdar – som min massör.

Till sist
Ansiktsmasker är fullständigt värdelösa. De är inget annat än en
blöja för ansiktet. Se nätet! Till exempel denna sida: Huge! New
Study Concludes Masks Did Not Slow COVID Spread In US

Vi måste säkra existensen för vårt folk
och
en framtid för våra barn
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