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Dr Shiva Ayyadurai har fyra grader
från MIT, Massachusetts Institute
of Technology. Hans doktorsex-

amen är från MIT inom området ”biological
engineering”, biologisk ingenjörskonst. Han
ombeds att tala vid alla större institutioner
över hela världen, och han har varit på NIH,
på NSF och Harvard Medical School, men
hans passion är molekylär systemteori och att
verkligen få fokusera på immunsystemet.
Doktor Ayyadurai förklarar immunförsvaret
på ett enkelt sätt utan att förlora komplexi-
teten.

Dagens läkare lär sig föråldrad kunskap
Dr Ayydaruai säger att det som lärs ut om
immunsystemet och som läkare och barn-

läkare får lära sig, går tillbaka till år 1915 och
är bokstavligen 100 år gammalt, eller går åt-
minstone 70 år tillbaka. Innan vi går in på
det moderna immunförsvaret, så ska vi titta
på den bakvända vetenskap som man är 
van vid när man tittar på sådana saker som
vaccinintervention som ett sätt att bygga 
immunitet, inleder dr Ayyadurai.

I det koncept som medicinstudenterna,
barnläkarna och sjukvårdspersonalen i dag
lär sig finns det två delar i immunförsvaret,
det medfödda immunförsvaret och det adap-
tiva systemet. När ett virus kommer in i
kroppen, så kommer det medfödda systemet
med ett ”infanteri” som består av en serie
icke-specifika medel för att attackera viruset,
såsom makrofager, neutrofiler och dendri-

tiska celler som attackerar viruset, och det
viktigaste är detta artilleri eller denna upp-
sättning av vapen. De är ospecifika, som ett
gäng soldater som börjar skjuta på allt, oav-
sett om det är ett mässlingsvirus, något annat
virus, någon bakterie eller annan patogen,
förklarar dr Ayyadurai.

Patogener kommer in i din kropp genom
dina ögon, näsa, hals, andningsvägarna,
tarmslemhinnan och huden – det är dessa
områden där viruset först träffar kroppen,
och där försöker kroppen attackera viruset
genom det som kallas för det medfödda 
immunförsvaret. Det är snabbt och verkar
inom 0-72 timmar. Det initierar sedan även
det adaptiva systemet som har två delsystem,
ett med T-celler och ett med B-celler, vilka 
svarar på patogenen genom att producera 
antikroppar – specifika antikroppar mot den
specifika patogenen. Detta adaptiva eller
specifika system, även kallat det förvärvade
immunförsvaret, kommer igång först efter
tre eller ännu fler dagar. Det är dessa två
system (det medfödda och det förvärvade)
som för närvarande lärs ut vid de medicinska
skolorna, fortsätter dr Ayyadurai.

Vacciner kortsluter systemet
När man får mässlingen på naturlig väg, så
kickar viruset igång det medfödda immun-
försvaret som börjar tillverka ”soldater”, och
det medfödda immunförsvaret kickar sedan
igång det adaptiva försvaret som tillverkar
specifika antikroppar, och en livslång 
immunitet utvecklas, det vill säga man blir
motståndskraftig mot detta virus. Vi får lära
oss att har man bara dessa antikroppar, så 
är vi i bra form. Nu har någon emellertid 
bestämt att det är dåligt att få detta mäss-
lingsvirus, så därför ska vi ge något som 
kallas vaccin, och det presenteras direkt till
det förvärvade/specifika systemet i syfte att
skapa antikroppar och går inte som normal
smitta via det medfödda systemet. Vi kort-
sluter helt enkelt systemet rakt in till det
medfödda systemet – men vi ska vara glada
om det överhuvudtaget producerar några 
antikroppar, säger dr Ayyadurai.

Med vaccinet försöker man härma det 
naturliga viruset, så tillverkarna försöker 
efterlikna naturen men gör det med en död
version eller med en försvagad version, vilket
ger inget eller ett mycket dåligt antikropps-
svar. Ibland använder de en levande, försva-
gad version, men med döda och försvagade
virus så måste de lägga till en ”überdriver” –
ett adjuvans – förklarar dr Ayyadurai. Det
döda viruset är inte äkta vara, så det inter-
agerar inte så bra, och därför lägger vaccin-
tillverkarna till aluminium eller något annat

Dr Ayyadurai kastar ljus över
det moderna immunförsvaret
Det skolmedicinska systemet, när det gäller behandling av infektioner, bygger på
den kunskap som man hade om immunförsvaret för 70-100 år sedan. I dag är
vår kunskap om immunförsvaret mycket bredare, och vi har insett vidden av 
dess komplexitet. Trots detta så har den nya kunskapen inte tagits in i det 
skolmedicinska systemet. Det betyder exempelvis att vacciner som teori bara 
bygger på en skev fraktion av dagens kunskap om det moderna immunförsvaret,
menar dr Shiva Ayyadurai, en framstående vetenskapsman med rötter i Indien.
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adjuvans, och det används för att simulera
det verkliga viruset, för teorin är att – om du
har antikroppar, så är du i god form.

Interferonsystemet
Sjukvården försöker tyvärr att införa en 
vetenskap som går tillbaka till 1915 och
1950 och som säger att när du väl har fått
antikroppar, så är du okej. Detta ger emeller-
tid inte hela bilden. De framsteg som under
de senaste 20 åren har gjorts inom system-
biologi och systemimmunologi är något som
läkare och barnläkare inte lär sig. Mellan de
två systemen, det medfödda och förvärvade
immunförsvaret, finns interferon (IFN)-sys-
temet, ett system som kan aktivera 1 000
gener – gener som aktiveras för att skydda
dig mot andra virus, uppger dr Ayyadurai.

På sent 1950-tal eller början av 1960-talet
fann Isaacson och Lindemann att när de 
utsatte en kanin för ett virus, så blev kaninen
faktiskt immun mot andra virus, inte bara
mot det aktuella viruset utan även mot andra
virus. De två forskarna fann att detta berodde
på interferon beta och interferon alpha, och
dessa interferoner verkade väsentligen mellan
det medfödda och det adaptiva försvaret.
Även interferon gamma och lambda till-
verkas och de är viktiga för att modulera 
det adaptiva (förvärvade) immunsystemet.
Det adaptiva systemet modulerar sedan även
tillbaka, och det är således en feedback-me-
kanism tillbaka till det medfödda försvaret,
förklarar dr Ayyadurai.

Om man enbart skulle producera anti-
kroppar och det inte fanns någon module-
ringsmekansim för att stänga av systemet, så
skulle man förmodligen få en autoimmun
sjukdom, det vill säga att kroppen fortsätter
att konstant producera antikroppar. Konse-
kvensen av det blir att vi skapar en inflamma-
torisk respons. Vaccinet orsakar i grunden

inflammation, eftersom viruset liksom adju-
vanset orsakar ett inflammatoriskt svar i
kroppen, upplyser dr Ayyadurai.

Mikrobiomet
Det finns ett annat subsystem som forskarna
har upptäckt, mikrobiomet. Det är alla de
organismer som finns i kroppen, i dina tar-
mar och på huden. Vi har cirka 10 biljoner
bakterier, och vi kan även ha ytterligare 100
biljoner virus i oss som kallas viromet. Det
betyder att för varje cell som vi har, så kan
det finnas lika många eller 10 gånger fler
virus och bakterier i oss. Förhållandet, diffe-
rensen eller ”ration” i procent mellan bak-
terier i mikrobiomet är avgörande för hälsan,
och detta är ett helt nytt forskningsfält, för-
klarar Ayyadurai vidare. Många människor
inom detta område, gastoenterologin, menar
att detta är din första hjärna. Det här sys-
temet kommunicerar även med ett annat 
system – låt oss kalla detta för ditt neurala
system – detta är din hjärna/ditt nervsystem,
och faktum är att det finns en direkt länk
mellan dessa två system – din hjärna och
tarm talar med varandra, klargör Ayyadurai. 

Mikrobiomet kommunicerar även med
ditt medfödda system, interferonsystemet,
och med det adaptiva systemet, undervisar
dr Ayyadurai. Förut trodde man att det bara
var det förvärvade immunförsvaret som hade
ett minne, men den senaste forskningen har
visat att både det medfödda immunförsvaret
och interferonsystemet är intelligent och har
minne.

Mikrobiomet och det neurala immun-
systemet som kallas ”tarm-hjärn”-axeln är 
direkt knutet till något som kallas neuro-
inflammation, och vad är det? – jo, det är 
en inflammation i hjärnan. Autism är ett
spektrum av inflammatoriska processer. Du
kan ha lite eller en massiv neuroinflamma-

tion. Om mikrobiomet i tarmen är stört, så
kommer du att få neuroinflammation. Vi
förstår ännu inte detta till fullo. Det är ett
nytt forskningsfält, förkunnar dr Ayyadurai.

Japanarna gjorde ett test med 6 barn som
hade autism och 6 barn som inte hade 
autism. De som hade autism hade två speci-
ella bakterier med sex gånger högre värde än
i barnen i icke-autism-gruppen, och en
annan bakterie fanns det tre gånger mindre
av – så, vi vet att dessa system är samman-
kopplade, säger dr Ayyadurai.

Lösningen – att bygga upp immunhälsan
Lösningen enligt dr Ayyadurai är att stödja
immunförsvaret, så att det kan ha en inflamma-
torisk respons när det behöver det och att
lugna ned det när det inte behöver ha det.
Du får en attack, kroppen går igenom dessa
mycket komplexa processer och sedan, när
det är genomgånget, så är det meningen att
det ska lugna sig. Vi vet inte vad som händer 
när saker (vacciner) kommer via den andra
rutten, genom kortslutningen. Vi känner inte
fullt ut till riskerna när vi går runt det som vi
vet att naturen har spenderat ungefär en mil-
jard år på att finslipa, menar dr Ayyadurai.

Dr Ayyadurai är född i Indien. Hans mor-
mor som praktiserade gammal indisk medi-
cin om helgerna var byns medicinkvinna.
Dr Ayyadurai förklarar att man lärde sig att
behandla genom att studera naturen, och
den kunskapen har förvaltats och byggts upp
i generationer. Det finns över hundratusen
palmblad med manuskript med detaljerade
anvisningar för alla möjliga sjukdomar, och
denna kunskap har under tusentals år förts
vidare till nya generationer. Det var meningen
att den indiska staten skulle konvertera dem,
men staten är så pass korrumperad att dess 
företrädare bara ”sitter på dem”. Ayyadurais
mormor var inriktad på att ge rätt medicin
till rätt person vid rätt tillfälle. Det säkerställ-
des genom ett personligt och individuellt
omhändertagande där man tog hänsyn till
den enskildes unika konstitution, och det är
vad dr Ayyadurai anser att vi måste se till att
göra även i dag. I det indiska medicinsys-
temet används diet eller att man ska äta en
kombination av livsmedel. Man använder
även ”marma” som är en sorts massage som
liknar akupunktur, men man använder fing-
rarna i stället. Yoga ingår liksom special-
framställda medel i låga doser. Dr Ayyadurai 
fascinerades av att det här fanns en person
(mormorn) utan någon som helst doktors-
grad men som kunde bota människor.

Dr Ayyadurai kom till USA som sjuåring,
när hans familj emigrerade dit. Med rötterna
i Indien har dr Ayyadurai haft förmånen 

Detta är det 70-100 år gamla paradigmet som medicinstudenterna fortfarande får lära sig på 
universiteten och högskolorna.
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Enligt doktor Shiva Ayyadurai så kortsluter vacciner immunförsvaret.

att få insyn i båda systemen. Det moderna
immunförsvaret är mycket mer komplicerat,
för att kunna fungera optimalt – än tesen att
alla ska ha samma behandling som i fallet
med vacciner. The National Vaccination Act
bygger på en föråldrad vetenskap med tanke-
sättet ”one size fits all”, konstaterar Ayyadurai.

Som vetenskapsman föreslår dr Ayyadurai
att vi måste ha immunhälsa genom att foku-
sera på var och ens immunförsvar och på 
det som är helt personligt, att ha en en-till-
en-relation med sin läkare. Vi måste återin-
föra och ta till vara på kraften i patient-
läkare-förhållandet. Staten kan inte diktera
att du måste ta alla dessa vacciner, eftersom
alla dessa reaktioner är alldeles för komplexa,
och om man inte känner till dessa, så är det 
upprörande att vi har politiker som använder
sig av gammal skräpvetenskap för att prångla
ut vacciner till alla. Vi behöver decentralisera
immunhälsan, tillbaka till patient-läkare-för-
hållandet, eftersom du exempelvis kan ha ett
immunsupprimerat barn eller ett friskt barn
som har lekt i smuts hela livet och som inte
behöver vaccineras. Din personliga hälsa, om
du har matsmältningsbesvär – för lite saltsyra,
försämrad sköldkörtel, så att du inte kan
bilda vitamin A, eller inte får tillräckligt med
solljus/D-vitamin – är bara något som kan
fångas upp på en lokal nivå. Den personliga
immunhälsan och vad man ska göra åt den
är inte något som kan bestämmas av politiker
från toppen och ner, anför dr Ayyadurai.

Bara en sjukdom
På grund av okunnigheten inom det medi-
cinska området – en läkare eller barnläkare
kanske får en halv kurs i immunologi, så 
förstår de inte riktigt immunsystemet. Av 
läkarna läser 90-99 % inte ens bipacksedeln
och vet således inte vad de gör mot dig, upp-
ger dr Ayyadurai. 

När ett virus kommer in i din kropp…
och om du har vitamin A och du har starka
cellväggar, så fungerar det som en sköld, och 
viruset kan då inte penetrera cellen. Om 
viruset penetrerar och RNA tar sig in, så
kommer din kropp, om ditt immunsystem
(det adaptiva systemet) är svagt av andra 
hälsoorsaker, att försöka överkompensera
genom en cytokinrespons. Så det är inte 
viruset som skadar dig, utan det är din egen
kroppsreaktion som gör det. Beroende på
hur cytokinerna differentiellt skiljer sig, så
ger det dig olika ”sjukdomar”. Det är dock
bara en enda sjukdom – att ditt immunför-
svar inte fungerade eller inte visste hur det
skulle övervinna det där viruset, klargör dr
Ayyadurai.

När det har kommit in något främmande

i kroppen, ett ”falsk virus” från ett vaccin, så
kommer immunförsvaret att reagera, och
denna reaktion kan inkludera sådant som
lupus, reumatoid artrit och multipel skleros
(MS) som är autoimmuna reaktioner. Detta
inträffar när kroppen är förvirrad, och för-
virringen uppstår på grund av vi går förbi det
förvärvade immunförsvaret och därmed lurar
systemet, uppger Ayyadurai. När det gäller
vacciner, så baseras de på uppfattningen att
det inte finns någon risk, utan det enda 
som har betydelse är antikropparna. Men
sanningen är att när man rubbar ett system
på detta sätt, så försätter man det i obalans.
Det drabbar dock inte alla. När man ska göra
en intervention, så måste man även göra en
riskanalys. Av de 13 olika standardiserade
barnvaccinerna har inte ett enda av dem 
genomgått någon dubbelblind placebokon-
trollerad studie med saltlösning som pla-
cebosubstans. I ett influensavaccin finns det
bara 2-3 varianter av influensavirus medan
det finns 200-300 varianter i omlopp i värl-
den, och de flesta vaccininfluensavirus fun-
gerar inte. I stället för att stärka immunför-
svaret, så försöker vi med denna baklänges-
lösning att försöka bilda antikroppar, förkla-
rar dr Ayyadurai.

Det riktiga sättet att ta hand om detta 
är genom nutrition och att stärka immun-
hälsan. Näring och hälsosam kost är en av de
allra viktiga faktorerna för hälsan. Mat är 
medicin, så man måste börja med maten.
Det är i huvudsak två saker som styr din 
immunhälsa – det är att din mage/tarm och
sköldkörtel, och det gäller att se till att de
fungerar de som de ska. Får du A- och D-vita-
min och så vidare? ifrågasätter dr Ayyadurai.

Bekämpningsmedel, pesticider, har effekter
på mikrobiomet. Dr Ayyadurai berättar att
de genomförde mycket intressant forskning
med CytoSolve, om effekten av pesticiders

gentekniska effekt på markorganismer. 
Plantor använder samma metabola vägar

som svampar och bakterier, och man finner
fascinerande saker som händer när växter
störs av pesticider. Om det är så att du får i
dig detta, så kommer de definitivt att påverka
ditt mikrobiom, varnar dr Ayyadurai.

När det gäller coronaviruset, så säger dr
Ayyadurai att vi måste se hela bilden. Kina
har olika nivåer på utveckling – överallt finns
inte samma infrastruktur, 5 700 fick SARS
och 10 % dog, men det var i en population
på 11 miljoner människor. MERS-viruset
tog livet av 35 % av de smittade. Coronavi-
ruset har i dagsläget tagit omkring 180 liv,
cirka 4 % av de smittade, men problemet är
att när ett sådant virus uppkommer, så invol-
veras hela media. Dr Ayyadurai undrar varför
media inte gör samma sak när det gäller 
pesticider, luftföroreningar, dåligt vatten och
så vidare. Han förringar inte att många har
dött av dessa virus, men han menar att man
måste titta på hela bilden, titta på hur de har
kunnat få det, och han antar att de drabbade
är svagare. Det finns hela tiden människor
bland oss som får virus och andra som inte
får det, och det är det som vi behöver förstå,
menar dr Ayyadurai. Den förståelsen kan
bara uppstå om vi tar hänsyn till att var och
en av oss är unik, att vi är olika och att vissa
har ett starkt immunförsvar och att det är
försvagat hos andra. Det är inte viruset som
orsakar det här, utan det är individens reak-
tion på viruset eller oförmågan hos din kropp
att reagera på viruset som orsakar de olika 
nivåerna på mortaliteten och komplika-
tionerna. Vi vet att om människor är under
stress, så är de mer mottagliga för influensan
än om de inte är under stress, uppger dr
Ayyadurai.

Dr Ayyadurai berättar om ett företag som
vill få bort djurvacciner, för de hade lagt
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märke till att många vacciner som gavs till
kor skadade djuren. Företaget hade funnit en
kombination av naturliga produkter med
bioflavonider som de hade fantastiska resul-
tat med. 

Dr Ayyadurai menar att det för honom
uteslutande handlar om att bygga upp immun-
försvaret – och att det är vad vi måste foku-
sera på. Samtidigt får de mycket korrumpe-
rade politikerna oss att jaga icke-problem
med falska och felaktiga lösningar, säger dr
Ayyadurai som även menar att antivaccin-
rörelsen är en del av en större rörelse som
handlar om hälsa och frihet – sann hälsa och
frihet!

Baserat på videoinspelningar med dr Shiva

Ayyadurai. Bearbetning, översättning samt 

illustrationer: Sara Boo

Foto: Wikimedia commonsImmunförsvaret är mycket mer komplext än vad sjukvårdsutbildningarna lär ut. Att enbart ta ut en av
variablerna, såsom antikroppar, och säga att den är viktigast går inte enligt Shiva Ayyadurai.



Hälsofrihet 1/2020 9

Dr Toni BarkMinnesord

Toni Bark håller tal under 2015 Autism One Conference i Chicago.

Många har sett och lyssnat på Toni Bark, ho-
listisk läkare från Evanston, Illinois. Toni har
gjort sig känd som mycket kunnig i främst
vaccinfrågan men även om hälsa i allmänhet.
Toni har medverkat i olika filmer och serier,
bland annat i filmen Bought och i serien 
The Truth About Vaccines som gjordes av Ty 
Bollinger. Hon deltog i Vaccinpanelen, och
har gjort många framträdanden och hållit
många föreläsningar. Bland annat har hon
gästat Del Bigtree och även talat vid vaccin-
rättegångar. Larry Cook gjorde en kort inter-
vju med henne, och på frågan varför hon
arbetar mot lagarna om tvångsvaccinering
svarade hon ”vacciner har inte gått igenom
riskanalys, så vi vet inte vad de verkliga ris-
kerna är. Läkemedelsbolagen har noll skades-
tåndsskyldighet, så det finns inget incitament
för dem att skapa något säkert vaccin eller att
testa för riskerna.  På toppen av detta så görs
de obligatoriska av staten – vilken annan
produkt har privilegiet att göras obligatoriskt
av staten för att få gå i skola eller få arbeta i
vissa miljöer? Och om du skadas så kan du
inte åtala läkemedelsföretagen, och det finns
inga ordentliga säkerhetsstudier.”

Toni Bark har arbetat som läkare sedan
1986. På den tiden blev hon ganska upprörd
när hon såg ett barn som inte var vaccinerat.
Då visste hon ännu inget om biverkningar.
Hon hade bara fått höra att barnen måste
vaccineras. I början av 90-talet började Toni
studera klassisk homeopati, vilket fick henne
att se på medicin och i synnerhet vacciner i
ett helt nytt ljus, särskilt efter det att hon

började lägga ihop två och två. Toni Bark såg
i ett antal av de barnfamiljer som hon hade i
sin praktik, att det äldsta barnet fick en vaccin-
biverkan som ledde till att föräldrarna inte
ville vaccinera sina andra barn. Toni Bark har
berättat att de barn på hennes klinik som ald-
rig hade vaccinerats inte heller drogs med de
problem som barn från andra kliniker – där
barnen blev fullvaccinerade – hade, till ex-
empel astma, panikstörning, OCD, pandas,
autism och Aspergers. Bark uppger vidare
”My kids who've never been vaccinated in my
practice, I don't see those issues. I don't have
one child who was not vaccinated who also
has asthma, food allergies, or Asperger's or
autism, or Crohn's or ulcerative colitis – none
of these chronic, either chronic inflammatory
or chronic autoimmune diseases”. Hon säger
helt enkelt att inte ett enda av de ovaccinerade
barnen har astma, matallergier, Aspbergers,
autism, Crohns eller colit – de har inga av
dessa kroniska vare sig inflammatoriska eller
autoimmuna sjukdomar. Hon uppger vidare
”jag kan bara kommentera min egen patient-
population. Jag kan säga att i min patient-
population, så är de barn som har kronisk
sjukdom blivit vaccinerade. Av de barn som
inte är vaccinerade är det inte någon som har
några mediciner. Inget av de ovaccinerade
barnen har kronisk sjukdom. Jag kan inte
komma på något ovaccinerat barn som har
någon form av kronisk sjukdom, inte ett
enda.” 

Toni Bark berättar att hon hör samma eller
liknande berättelser om och om igen utav

föräldrar, och att hon därför måste tro för-
äldrarna. Berättelser där föräldrarnas första
barn vaccinerades, vare sig det var vid födseln
eller om det var efter två eller sex månader 
– vid någon tidpunkt fick de ett gäng vaccina-
tioner då barnen utvecklade ”high pitched
screaming” (högt gällt skrikande), feber, välvd
rygg, barnen blev sedan aldrig sig själva igen.
Dr Toni Bark konstaterade att vissa föräldrar
till och med hade videor som visade på de 
uppenbara beteendeförändringarna före och
efter vaccinationen. ”Jag förstår inte hur folk
kan säga att det inte är sant eller att det är
en tillfällighet när det finns så många föräld-
rar med samma historia. Och detta är inte
föräldrar som är mot vacciner. Det är föräld-
rar som aldrig ens har ifrågasatt schemat,
utan de har bara låtit läkarna ge barnen 
vaccinerna enligt vaccinationsschemat.”

Dr Toni Bark minns när hon tjänstgjorde
på en akutmottagningen och föräldrarna
kom in med sina barn som hade feberkram-
per och välvda ryggar, och det visade sig att
de hade varit på vaccinkliniken samma dag
eller dagen innan. Många läkare är verkligen
ovetande om policyn om hur vacciner tillver-
kas, om hur de rådgivande myndigheterna
fungerar, om den faktiska historien om hur
smittkoppor utrotades och om den faktiska
historien vad gäller de första försöken med
poliovaccinet. Vi har en benägenhet att
skriva om historien, så att det ser ut som om
läkemedel och vacciner skulle ha räddat värl-
den, men när man tar en närmare titt på det,
så förhåller det sig annorlunda, menar Bark.

”På min praktik, och det är allt jag kan
tala för, har barn med Chrons och ulcerös
kolit, astma, aspergers, autism och pandas
alla vaccinerats – och min ovaccinerade 
population, som är flera hundra, om inte
kanske några tusen – i den gruppen har jag
inte ett enda autistiskt barn”, uppgav Toni
Bark. Vi hör ofta att det uppmanas till en
jämförelseundersökning som tittar på hälso-
utfallet för fullt vaccinerade i jämförelse med
ovaccinerade barn. Frågan handlar inte bara
om att leta efter autism hos dessa patienter.
Vi måste även undersöka deras totala hälso-
bild. Vi måste ställa oss frågan om det är ett
okontrollerat, osäkert vaccinschema som gör
våra barn sjuka, vädjade Toni Bark.

Toni gick bort i sviterna efter cancer. Hon
blev 61 år. Låt oss hålla en tyst minut för
denna tappra och modiga kvinna som brann
för att sanningen skulle komma ut.

Text: Sara Boo

Foto: Brad Puddephatt, under 2015 års Autism

One Conference i Chicago i USA
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Människorna vandrade på den tiden
mestadels barfota, och fick då na-
turlig zonterapi när de vandrade

fram genom landskapen. De höll sig i regel
ganska friska av det, även om det fanns 
sjukdomar och elände på den tiden också,
men de största orsakerna till dem härrör från
helt andra saker som till exempel betydligt
sämre hygien, dålig tillgång på föda med
mera. Dock så existerade inte dagens vällev-
nadssjukdomar på den tiden. När människan
sedan började använda skor för att skydda
fötterna, så började även människans hälsa
sakta att försämras. Stimulansen som man får
genom barfotavandring eller direkt zonterapi
skapar harmoni och balans i både kropp och
själ – välbefinnandet ökar på alla plan.

Zonterapi historiskt sett
I Egypten, söder om de stora pyramiderna,
ligger Saqqara. Där fann man i en grav till-
hörande en läkare vid namn Ankmahor (år
2 330 före kristus) bilder och text där pati-
enter blev behandlade med zonterapi. I en av
bilderna säger patienten ”gör mig inte illa”
och läkaren svarar ”jag ska behandla dig så
att du lovprisar mig”. Denna läkare var en
mycket inflytelserik person som stod närmast
under kungen. Foten är även en stark symbol
inom japansk kultur för helande och and-
lighet. Detta kommer till uttryck i Buddhas 
legendariska fotavtryck år 697 efter Kristus
och som finns inristat i en Buddhafigurs
upphöjda fot i Yakushijitemplet (meridian-

lärarnas tempel i staden Nara).

Vetenskapliga studier av zonterapi
De första vetenskapliga studierna av zonte-
rapi har sina rötter i neurologiska studier som
bedrevs på 1890-talet av Sir Henry Head
(1861-1940) i London. Han upptäckte år
1898 zoner på huden som blev hyperkänsliga
för tryck vid sjukdom som hade drabbat
något organ som med nervtrådar var förbun-
det med detta område på huden. Han intro-
ducerade efter åratal av klinisk forskning
något som kallas för Heads zoner eller ”zoner
av hyperalgesi” (det vill säga sjukligt stegrad
smärtförnimmelse).

I Tyskland fanns det en läkare vid namn 
Alfons Cornelius som kanske var den förste
som använde sig av massage på reflexzoner-
na. År 1893 led han av en infektion. Han
fick då massage varje dag och upptäckte hur
effektiva behandlingarna var – speciellt de
som utfördes på de zoner som gjorde ont.
Efter att av sin massör ha begärt att endast få
massage på de punkter som gjorde ont, så
försvann all smärta efter 4 veckor, och han
var då även helt återställd från infektionen.
Han publicerade år 1902 sitt manuskript
Drückpunkte, eller Pressure Points, Origin
and Significance.

Tredimensionell zonterapi
I början av 1990-talet presenterade min lära-
re Henrik Hellberg sitt genuina forsknings-
arbete omkring den nya typ av zonterapi som

han kallade tredimensionell zonterapi. Den
är nu vida internationellt känd efter flera
zonterapivärldskongresser och allmänt accep-
terad som en utveckling av den klassiska zon-
terapin. 

I tredimensionell zonterapi arbetar man
med ett ”strukturellt” tänkande, det vill säga
att fotens vävnader alltid har sin motsvarig-
het i kroppens strukturer. Fotens plantarsida
(undersida), med sin speciella struktur vad
gäller fett och bindväv motsvarar organen 
– speciellt matsmältningsorganen. Fotens
muskler motsvarar logiskt kroppens muskler.
Fotens skelett och leder motsvarar kroppens
skelett och leder. Fotens dorsalsida (ovan-
sida), motsvarar mestadels hud och nerver.
Om man till exempel får en skelett- och
muskelskada någonstans i kroppen, så svarar
de reflexologiska systemen med en ökad
smärta inom motsvarande område på foten.

Läkekonsten zonterapi
Alla delar på kroppen, organ samt kroppsde-
lar, är förbundna med varandra genom re-
flexologiska system som kommunicerar via
det autonoma nervsystemet som populärt
förkortas ANS. I varje cell i kroppen finns
DNA-koden representerad, vilket de flesta av
oss väl känner till. Det som folk i allmänhet
kanske inte i lika hög utsträckning känner till
är att de olika kroppsdelarna, till exempel en
fot, en hand, ett ansikte och så vidare är även
de olika helhetssystem. Dessa olika helhets-
system, vilka i sin tur påverkar varandra
genom ett kontinuerligt energiutbyte sins-
emellan, bildar tillsammans ett stort helhets-
system (vår fysiska organism) som måste jobba
i samklang för att allt ska kunna fungera som
naturen har tänkt ut det hela.

Den inre elden
När man jobbar med zonterapi så höjer man
”den inre elden”. Det handlar om en effekt-
höjning av energitransformationen som ökar
på förbränningen, vilket leder till att kroppen
”städar upp” i vävnaderna och bränner ut 
(läs läker ut) slaggprodukter och patogena
organismer som stör energiflödet och orsakar
obalanser. Det handlar om självläkningens
princip. Man hjälper kroppen att själv läka
ut kroniska åkommor i form av smärta och
värk. Det gör att man ofta kommer in i en
kort förstförsämringsperiod – undertryckta
och dämpade symtom blir ”akuta”/tillfälligt
aktiva innan de börjar dra sig tillbaka. För 
att genuin hälsa ska kunna återskapas, så
måste grundorsaken till symtomen få ”blomma
ut och komma upp till ytan”. Kropp och själ
är självläkande och går alltid mot homeostas
eller jämvikt, och när de får den stimulans

Zonterapi – en 5000-årig läkekonst
För många tusen år sedan, troligen minst fem-sex tusen år, började människan att
utveckla en behandlingsmetod som med tiden kom att bli mycket populär 
och välanvänd världen över i alla kulturer och som sedermera f ick namnet 
zonterapi. Det var en form av tryckterapi där det konstaterades att olika områden
och zoner var förbundna med olika organ och kroppsdelar.
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och näring som de behöver, så går de alltid
så långt mot hälsa som det är möjligt i det
enskilda fallet , vilket är kroppens normaltill-
stånd. Organismen läker och helar sig själv
med hjälp av naturens krafter. Läkarens upp-
gift är bara att stödja naturen i dess strävan
att läka och hela. Här följer två stycken som
är skrivna av min lärare Henrik Hellberg.

Inom zonterapin så skiljer man på två 
sorters smärta. Den första är den dagliga
medvetna vanliga smärtan som vi känner av
både i rörelse och i vila. Den härrör oftast
från våra inre organ men manifesterar sig
utåt via ANS till olika kroppsdelar som en
varningssignal. Den talar om att någonting
är fel, och att något behöver åtgärdas. Precis
som när det tänds en varningslampa på 
instrumentpanelen när någonting är fel 
på motor eller elektronik i en bil. Skillnaden
är bara den att bilen lämnas in på verkstad
för att åtgärda felet i så att lampan släcks,
medan skolmedicinen symboliskt sett bara
klipper av signallampan genom sina insatser
med smärtstillande, kortison eller cellgifter
och så vidare och kör vidare som om inget
har hänt. Detta är den kortsiktiga lösningen
som tyvärr kan leda till värre haverier längre
fram på livets väg.

Den andra smärtan som reflexologer ar-
betar med är dold för oss eftersom vårt dags-
medvetande är omedveten om den. Vi kallar
den för lagrad energi eller potentiell energi
som kan användas till ett läkningsarbete. Ut-
gångspunkten är att en aktuell kroppsdel
(muskel, organ et cetera) sänder ut en signal
(en retning) vid en funktionsstörning som
via det autonoma nervsystemet lagrar in
smärta i motsvarande del i de reflexologiska
systemen som en investering. När reflex-
ologen tar fram smärtan i dagen genom sin
massage omvandlas lägesenergin till rörelse-
energi som sänds tillbaks där den kommer
ifrån och ger ett energitillskott till den aktu-
ella kroppsdelen.

Smärta – energikälla för läkning 
Detta innebär alltså att kronisk smärta och
värk är fullt potenta energikällor att använda
vid ett läkningsarbete. Man skulle kunna
säga att man omvandlar negativ energi (värk
och smärta) till en positiv energi. Hur många
människor i dag lider inte av kronisk smärta
och värk – smärta och värk som i sin tur 
ofta behandlas med smärtstillande medel och
kanske framför allt kortison som ytterligare
dämpar och undertrycker kroppens naturliga
självläkning. Detta handlar om kortsiktiga
lösningar, vilka leder till att man trycker sjuk-
domen djupare in i organismen och i stället
för att hjälpa kroppen tvärtom stjälper den…

Det som zonterapin är bäst på att lösa är
kroniska inflammationer, eftersom zontera-
pin är väldigt inflammationsläkande, vilket
på sikt även tar bort smärta och värk. In-
flammation betecknas i dag som en felfunk-
tion av skolmedicinen, något som ska mot-
arbetas till vilket pris som helst – och det 
priset är oftast en försämrad hälsa. Det som
man bör ha i åtanke och veta är att feber och
inflammation är kroppens kraftfullaste ren-
göringsverktyg. Detta är kontroversiella fakta
som skiljer sig helt från den skolmedicinska
synen.

”Läkarens uppgift
är bara att 

stödja naturen 
i dess strävan att 
läka och hela”

Betänk hur många människor som i dag
lider av kroniska inflammationer som be-
handlas med smärtstillande, kortison med
mera och som får lida i det tysta, ofta med
daglig medicinering för att orka med sin var-
dag. Många tusentals människor får diagno-
sen ”det här får du lära dig att leva med”,
och eftersom de ofta har sin tilltro till läka-
rens ord och oftast inte heller har någon 
kännedom om några andra behandlingssätt
och om hur kroppen fungerar, så tar de 
vackert sina piller som läkaren har ordinerat
och får även dras med biverkningar. Dessa
människor får vi oftast ordning på – vare sig
de tror på terapin eller inte.

79-årig dam – ett patientfall
Jag delar här med mig av ett patientfall, det
är en dam. När hon första gången kom till
mig, så var hon 79 år och hade 14 år tidigare
fått diagnosen Sjögrens syndrom. Hon
mådde inte alls bra när hon kom till mig vid
sitt första besök den 15 oktober 2013. Hon
led av en mycket besvärlig muntorrhet som
gjorde att hon hela tiden var tvungen att ha
ett vattenglas i närheten. Prata i telefon var
jobbigt, och hon tvingades dricka vatten 
med jämna mellanrum. När hon var ute och 
gick, så var hon tvungen att bära med sig en 
vattenflaska, så att hon kunde fukta munnen.
Hon kunde stoppa in ett hushållspappersark
i munnen och det var snustorrt efteråt – så,
det fanns knappt någon funktion alls i de 
salivproducerande spottkörtlarna. Likaså var

hon väldigt ögontorr och hon använde ögon-
droppar. Hörseln var kraftig nedsatt och hon
hade hörapparat i bägge öronen. Hon kände
sig nästan alltid väldigt frusen och kunde ha
blåa fingrar och tår trots att hon var inne i
värmen. Livsenergin var ganska låg och hon
kände sig ofta ganska trött. Hon hade även
en tämligen svår ögonmigrän som ytterligare
försvårade livet för henne.

Vid den första behandlingen gick jag ige-
nom båda fötterna grundligt, och när jag
kom till zonerna för de salivproducerande
körtlarna i munhåla och hals, så fanns det där
mycket tydliga tecken i fotens hudskikt. Efter
en liten stunds behandling på dem, så hörde
jag hur hon började svälja… Hon blev bättre
för varje behandling, och i dag är hon en
mycket frisk och kraftfull äldre dam som dag-
ligen går långa promenader på flera kilometer.
Hon har inga problem alls med salivutsönd-
ringen, ingen ögonmigrän, ingen hörapparat
och har numera en helt fantastisk livskraft!

En naturlig behandling
Zonterapi är en en naturlig behandling på
kroppens egna villkor. Det finns mycket do-
kumentation om zonterapins suveränitet vid
läkning av såväl fysiska som mentala och
emotionella problem. Vanliga åkommor som
den kan ge bot eller lindring mot är bland
annat, allergier, tandlossning, stress, oro och
depressioner, mag- och tarmbesvär, låg äm-
nesomsättning, huvudvärk, matsmältnings-
och gallbesvär, ryggvärk och mycket annat.
Även vid infektioner av olika slag har zon-
terapi visat sig vara ganska effektivt.

För att kunna må bättre måste vi helt en-
kelt gå tillbaka mer till naturen, använda oss
mer av naturliga behandlingsmetoder som
understödjer och hjälper kroppen i stället för
att motarbeta den på konstgjord väg med ke-
miska piller av olika slag. Kroppen är mycket
vis och har alltid ett syfte med det som den
gör – vi blir inte allvarligt sjuka hux flux och
utan anledning. Symtom får vi via det auto-
noma nervsystemet som förmedlar den som
en signal på att någonting är fel i något organ
eller i någon kroppsdel. Om orsaken sedan
inte blir löst, så manifesterar kroppen ända-
målsenligt en ”sjukdom” som inte är något
annat än en kraftfullare åtgärd i syfte att 
ytterligare understödja kroppens självläk-
ning. Naturen använder sig alltid av enkla
lösningar – det är oftast bara vi människor
som krånglar till det!

Text: Janne Forsström

Hemsida: http://www.helhetsterapeuten.se/

Foto: Pixabay
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Vi var några stycken från Vasatrak-
ten, som deltog i demonstrationen.
På väg till Helsingfors hoppades vi

på en stor uppslutning av demonstranter och
såg gärna att flera hundra skulle ha ”vaknat”
och insett vad 5G och dagens gränsvärde för
strålning egentligen innebär för människors
och djurs hälsa och för miljön. Emellertid så
verkar folket i Finland ännu inte ha insett 
farorna med dagens gränsvärde för strålning
och 5G, så det var endast ett 30-tal demon-
stranter som deltog i demonstationen. Det
var dock dubbelt så många som vid första 
Helsingforsdemonstrationen, vilken ägde rum
den 8 oktober 2019 – så det var naturligtvis
positivt. I andra delar av världen, där det 
protesterades samma dag, deltog i flera städer 
tusentals demonstranter.

Större medvetenhet hos omgivningen
Bara tre månader tidigare var den globala
protestdagen endast en idé, och fyra dagar
före den globala protestdagen hade mer än
205 evenemang i mer än 195 städer i 32 
länder planerats till lördagen den 25 januari.
En del händelser ägde också rum på fredagen

den 24 januari, när regeringsbyråerna var
öppna, och dessutom på söndagen den 26 
januari. Demonstranterna delade ut olika 
informationsblad och flyers för att informera
människor om trådlöst och 5G:s skadeverk-
ningar. Allmänheten som rörde sig ute denna
dag ville gärna ha information om strålning,
strålningens biologiska verkan, när skador
uppstår och hur man kan skydda sig. Det
som var positivt var att förbipasserande ver-
kade vara mera medvetna nu än på demon-
strationen i oktober förra året.

Förutom i Helsingfors i Finland och tre
städer i Sverige, bland annat Stockholm, 
arrangerades demonstrationer även i Öster-
rike – Wien, Australien (5 städer), Belgien,
Kanada (13 evenemang), Kroatien (6 städer),
Cypern, Tjeckien, Danmark (7 städer),
Frankrike (X antal städer), Tyskland (11
städer), Grekland – Patras, Ungern (3
städer), Italien (39 städer), Japan – Tokyo,
Kenya, Malta, Nederländerna – Amsterdam,
Nya Zeeland (15 städer), Norge (5 städer),
Polen (9 städer), Rumänien (4 städer), 
Spanien (5 städer plus två evenemang på 
Kanarieöarna), Schweiz (13 städer), Storbri-

tannien (13 evenemang), USA (34 evene-
mang) med flera länder och orter.

Trots ett globalt pådrag – ingen media-
täckning
Påpekas bör att inga etablerade medier var 
på plats för att rapportera om vad som är 
på gång världen över, och nu tar inte längre
etablerade medier såsom exempelvis Vasa-
bladet och Sydin in våra insändare mot 5G
här i Finland, men en som fick ta plats angå-
ende 5G var Per Ödling…

I det förra numret av Hälsofrihet skrev jag
om den orosanmälan som jag, professorer
och läkare lämnade in till Närpes och Vasa
stad gällande dagens gränsvärde för strålning
och utrullningen av 5G. Vad som hände
sedan? Jo, för att ”lugna” oss oroliga medbor-
gare bjöd Närpes stadsdirektör in Per Ödling,
professor i telekommunikation från Ericsson
i Sverige, för att hålla en föreläsning om strål-
ning och 5G. 

Vem står för rysk desinformation?
Ödling menade att strålningen från trådlöst
var mindre skadlig än solen – solen var dock
farlig enligt professorn. Ödling sade att man
måste skydda sig till 100 % från solen och
det är för att folk inte gör det som så många
idag får hudcancer.  Då sade jag till honom
”men visst är det konstigt då att flera hud-
läkare säger att hudcancer sällan uppstår där
solen har kommit till”. Då blev han mäkta
irriterad och svarade att han var säker på att
han hade talat med fler hudläkare än vad jag
hade gjort och så sade han att, de som är ljus-
hyade måste använda solkräm. Då explode-
rade jag och sade ”solkräm – som bevisligen
ger hudcancer? Extremt många ingredienser
i solkräm ger hudcancer” och så tillade jag
”varför rekommenderar du inte cocosolja,
hallonolja eller liknande i stället som INTE
ger hudcancer och som inte innehåller can-
cerframkallande ämnen?” Han blev faktiskt
intresserad av detta. Dock borde en professor
rimligtvis veta att naturlig strålning från
solen inte alls är likvärdig med konstgjord
strålning. Den senare är modulerad och 
pulserad. Det är dessutom vansinnigt att
skrämma folk med solen som är livsviktig för
allt liv på jorden. Ödling tipsade även strål-
skadade om att påslaget WiFi och fler appar 
i mobilen minskar strålningen. Ödlings 
föreläsning i Närpes fick förstås stora rubri-
ker i Vasabladet och Sydin, och som lydde 
”Professorn lugnar 5G-oroliga: ’Kolla med er 
fysiklärare, tro inte på rysk desinformation’ ”

Efter det skrev jag en insändare till Vasa-
bladet som vägrade att publicera den, men
du kan läsa den på nästa sida.

Ann-Katrine fortsätter 5G-kampen i Finland
GATHERS MOMENTUM – DEN FÖRSTA
GLOBALA DAGEN AV PROTEST MOT 5G 
Den 25 januari 2020, inföll den första globala dagen av protesten mot 5G. Den
uppmärksammades på olika sätt världen över med demonstrationer, evenemang
och jippon. Även i Helsingfors, Finland, hölls en demonstration, där underteck-
nad deltog.
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Tack för tipset, Per Ödling, professor i tele-
kommunikation, om hur jag ska ställa in min
mobil så att det ska bli lägre strålning. På din
föreläsning berättade jag för dig om mina
symtom som jag får när jag använder min
mobil. Du sade att det beror på att mobilen
inte ”talar” med mig, att jag har fel inställ-
ning på den. Du frågade hur jag hade den 
inställd och jag berättade att jag hade WiFi
avstängd, och att jag hade plockat bort alla
extra appar. ”Det är därför den inte ’ talar’
med dig, du har din mobil fel inställd. Du
ska koppla på WiFi och lägga in extra appar”,
svarade du.

Jag testade ditt råd Per Ödling – så här
blev resultatet! Med min inställning som jag
alltid har haft på mobilen, utan WiFi och
utan extra appar, uppmättes värdet med 
min Cornet strålningsmätare till 0,00250
mW/kvm, vilket är en ganska låg strålning
– men ändå tillräckligt hög för att jag ska få

symtom. Enligt ditt förslag med WiFi + extra
appar uppmättes värdet till 48,37298
mW/kvm. Med ditt förslag blev alltså strål-
ningen sjufalt värre (NHF Swedens kommen-
tar: Sanningen är att strålningen blev 19 000
gånger kraftigare).

Ytterligare ett sexiotal satelliter kommer
inom kort att lanseras av SpaceX, så snart
vädret är gynnsamt, vilket innebär att det 
totala antalet Starlink-satelliter i låg omlopps-
bana runt jorden kommer att uppgå till 240
stycken. Lanseringen var ursprungligen pla-
nerad till den 22 januari, men har nu skjutits
upp på grund av dåliga väderförhållandena.
SpaceX är ett företag i USA inom privat
rymdfart som grundades år 2002 av entre-
prenören Elon Musk. 

En grupp av astronomer skrev en petition
– med spjutspetskompetens av den italienska
astronomen Stefano Gallozzi – och som kallas
”Skydda det astronomiska luftrummet”. Peti-

tionen kommer att samla in underskrifter
under ungefär en vecka till och därefter 
skickas till regeringar, institutioner och 
byråer runt om i världen samt till tidningar
och andra medier. 263 astronomer från 25
länder har undertecknat petitionen (Chile,
Argentina, Australien, Finland, Frankrike,
Kanada, Belgien, Tyskland, Nya Zeeland,
Grekland, Indien, Irland, Italien, Mexiko,
Polen, Ryssland, Serbien, Spanien, Sverige,
Schweiz, Storbritannien, Sydafrika, USA,
Uruguay och Venezuela).

De flesta av satelliterna kommer att vara
synliga för blotta ögat, särskilt under tiden
efter solnedgången och före soluppgången.
Om tiotusentals av dessa skjuts upp, så 
kommer de att förstöra natthimlen för hela
mänskligheten, säger astronomerna som menar
att satelliterna inte bara kommer att över-
träffa de ungefär 9 000 stjärnorna som är
synliga för det mänskliga ögat utan även
kommer att nå stjärnornas ljusstyrka i Ursa
Minor-konstellationen och kommer därmed
att överskridas i ljusstyrka av endast 172
stjärnor på hela himlen.

Även om satelliterna är belagda med icke-
reflekterande färg så kommer de fortfarande
att förmörka stjärnorna menar astrono-
merna, och deras radioöverföringar kommer
att krama radioastronomin, vilket innebär att
astrofysikersamhället blir blint för de spek-
tralfönster genom vilka astronomerna för
närvarande kan observera universum.

En artikel om detta hot mot natthimlen,
”The FCC’s Approval of SpaceX’s Starlink
Mega Constellation May Have Been Un-
lawful”, publicerades i den populära och 
allmänt lästa vetenskapsmagasinet Scientific
American, i januari 2020. I artikeln citeras
Ruskin Hartley, verkställande direktören för
International Dark Sky Association. Han
säger att ett så stort antal satelliter ”har 
potential att förändra vår relation och vår
anslutning till universum”. Även Ramon
Ryan, en lagstudent vid Vanderbilt University
citeras. Ryan har skrivit en vetenskaplig 
artikel som kommer att publiceras senare i år 
i Vanderbilt Journal of Entertainment and
Technology Law och i den hävdar han att 
Federal Communications Commission (FCC)
godkännande av 12 000 satelliter är olagligt
eftersom ingen miljögranskning har genom-
förts. Om FCC stäms i en domstol, säger
Ryan, så kommer kommissionen sannolikt
att förlora.

Text och foto: Ann-Katrine Backman

Professor Per Ödling anser att elektromagnetisk strålning har samma riskklassning som kaffe, inlagda
grönsaker och aloe vera, och han anser att man skall använda sunt förnuft och göra ungefär som alla
andra.

Ann-Katrine�Backmans�insändare�till�Vasabladet

Professor misslyckades 
med att lugna 5G-oroliga!


