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Verkligheten är underbar. Nu har inte bara den tyska högsta dom-
stolen bekräftat min rubrikVirus existerar inte utan även Storbri-
tanniens regering1 har bekräftat detta. Så nu kan vi gå vidare.

Vacciner dödar . . . !
Vi som studerar finner de mest märkliga saker, såsom att virus inte
finns, och hemska saker, som att vaccin dödar!

Ja de inte bara dödar de gör också folk sjuka. Speciellt i den sjuka
de påstås skydda mot. I detta nummer skall jag ge en liten resume
över vaccinets sjuka historia. Jag bygger den på bland annat The
VAXX Report2 en rapport som sammanställts av Charles Giuliani,
medlem i redaktionen för Renegade Broadcasting3 (deras hemsida
innehåller mycket om vacciner). Jag börjar med enkel statistik från

1https://www.thebernician.net/covid-1984-foi-request-uk-
government-admits-virus-doesnt-exist/

2http://www.syntes.be/attack/dok/7-2020/TheVAXXReport.pdf
3http://www.renegadebroadcasting.com
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VACCINER DÖDAR . . . !

rapporten ovan. Tyvärr kan jag inte ge svenska exempel ty det
kräver forskning och till detta saknas resurser men framförallt tid.

Vaccin mot smittkoppor baseras på kokoppor

1 Japan gjorde detta vaccin obligatoriskt 1872, när denna sjukdom
var i avtagande. År 1892 hade man 165 774 fall av smittkoppor
med 29 979 döda.

2 England införde 1867 inte bara obligatorium utan också tvång.
De som inte tog vaccinet lagfördes. Året därefter hade man den
värsta epedimin av smittkoppor, någonsin, med 44 840 döda.

Nåväl detta var i historisk tid. Låt oss se på något mer närliggande

Vaccin mot kikhosta

1 År 1986 hade Kansas 1 300 fall av kikhosta och 90% av dessa fall
hade vaccinerats mot just kikhosta!

2 I Holland är kikhostan endemisk. Detta trots att nästan alla
barn, upp till 12 månaders ålder, får 3 sprutor med vaccin mot
just kikhosta. Kan det möjligen bero på detta!

Vaccin mot Polio

1 Washington Post den 26:e januari 1988 berättar att alla fall av
polio härstammar från poliovaccinet. Naturlig smitta fanns ej!

2 I Indien lyckades Bill Gates genomföra en vaccinationkampanj
mot polio. Resultat 496 000 paralyserade barn mellan 2002
och 2017. År 2017 tvingades WHO (world health organization)
erkänna att polioexplosionen berodde på vaccinet.

Vacin mot Humant Papillom Virus HPV är en vanlig sjuk-
dom som oftast visar sig i form av vårtor på händerna eller föt-
terna, men också i underlivet i form av kondylom. HPV vaccin
rekommenderas av Folkhälsomyndigheten

År 2014 vaccinerades 23 000 unga indiska flickor i en kampanj orkestr-
erad av Bill Gates. Av dessa fick 1 200 allvarliga bieffekter. 7 dog.
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VACCINER DÖDAR . . . !

Denna kampanj befinner sig nu i Indiens Högsta domstol.

Vaccin mot hjärnhinneinflammation År 2002 genomfördes
tvångsvaccinationer i Afrika, Sub-Sahara, mot hjärninflammation
på tusentals afrikanska barn. Nästan 500 blev paralyserade.

Vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta År 2017 genom-
fördes en studie4 avWHOs "populära" DTP-vaccin (difteri, stelkramp,
kikhosta) som visade att vaccinet dödar fler än sjukdomarna i sig.
Vaccinerade flickor hade en 10 ggr högre dödlighet än ovaccinerade.
Vill ni läsa en uppsjö lögner så kan ni gå till Västra Götalandsregionen5.
Hur vi vet att det är lögner? Läs Attack mot Kaos 6-20.

Influensor finns beskrivna sedan urminnes tider och vill man ta reda
på deras historia kan man gå till boken A Brief History of Epidemic
and Pestilential Disease6 av Noah Webster (584 sidor). Publicerad
år 1800. Det framgår där att influensan alltid har funnits samt att
den inte beror på virus. Här ett citat från boken

If the atmospher is, at times, electrified beyond the degree which
is usual, and necessary to preserve the body in a due state of
excitement, the nerves must be to highly excited, and under a
continued operation of undue stimulus, become extremly irrita-
ble, and subject to debility. Noah Webster

Observera ordet elektrifierat i citatet ovan. För att förstå måste ni
öppna ert tänkande och inse att vi, människor och djur, är elektriska
varelser. Om man inser det så inser man också att vi påverkas
av elektricitet eller mer exakt av elektromagnetiska fält (EMF).
Dylika fält omger oss hela livet och har alltid gjort. Notera speciellt
att Noah redan före 1800 kände till detta.

4https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28188123/
5https://hpv-vaccination.vgregion.se/
6http://syntes.be/Books/Webster-A Brief History of Epidemic and
Pestilential Disease.pdf
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Spanska sjukan VACCINER DÖDAR . . . !

En som läst Nohas mastodontverk är Arthur Firstenberg. Han
har utvecklat dess innehåll till modern tid och skrivit boken The
Electric Rainbow a history of electricity and life7.

Han visar att elektriciteten är nyckeln till att förstå vad influen-
sor och andra sjukdomar stammar ifrån. Jag skall här ange mo-
tiveringarna till detta.

Men först den insikt som genast dyker upp: Om jordens elektro-
magnetiska fält bestämmer om influensan kommer så kan vi inget
göra ty solen påverkar jorden elektromagnetiskt. Tänk bara på
solfläckscyklerna8. Vacciner blir därmed kontraproduktiva ty de
innehåller gifter för kroppen.

Några exempel på gifter i vacciner: aluminiumhydroxid, formalin,
aluminiumfosfat, ammoniumsulfat, formaldehyd, glycerol, humana
diploida celler (aborterade mänskliga foster), kvicksilver, fenoxi-
etanol (frostskyddsmedel), kaliumklorid (en perfekt hjärtstoppare),
kaliummonofosfat, E.coli i vaccin mot hjärnhinneinflamation osv.

Men låt oss nu studera några influensor och vi börjar med den mest
kända av dem alla.

Spanska sjukan
hade sin upprinnelse i USA. Mer exakt flottbasen vid Annapolis,
Maryland. Här fanns världens då kraftfullaste radiosändare som
även klarade av att sända röster över Atlanten. "Sjukan" spreds
världen över via USAs krigsfartyg och amerikanska flottbaser.

Jag har sett många siffror på antal döda så jag nöjer mig med några
10-tals miljoner döda (lägsta siffran är 20 miljoner). Vad var det då
som tog död på alla dessa människor? Ja inte var det ett virus. Inte
heller var det de elektromagnetiska fälten som spreds av radiosän-
darna. Nej det var vacciner —en uppsjö av vacciner. Detta beskrivs

7https://www.cellphonetaskforce.org/
8https://sv.wikipedia.org/wiki/Solfläckscykeln
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Svininfluensan VACCINER DÖDAR . . . !

väl av Eleanora MacBean i hennes bok Swine Flu Expose, kapitel
29. Här en kort film10 om ca 3 minuter som beskriver vaccinernas
dödlighet under första världskriget.

Svininfluensan
Ja eftersom den nämns i stycket ovan kan vi lika gärna diskutera
den. Det var år 2009 som nästan 5 miljoner11 svenskar vaccinerade
sig. Man kunde sedan konstatera att minst 440 individer utvecklat
narkolepsi och att 14 dött. Sedan har man mage att påstå att man
räddat 44 liv! Hur vet man det? Inga som helst bevis! Det är ljug
rakt igenom. Vad vi vet är att man skadat minst 440 människor
och att minst 14 människor12 dött.

På grund av den omfattande vaccineringen dör folk fortfarande i
svininfluensan13. Fattar ni hur hjärntvättad svensken är. Deltar
friviligt i rysk roullete. Revolvern utbytt mot sprutan!

Asiaten
I mitten på 50-talet påbörjade Nordamerika utbyggnaden av sitt
radarnät för att kunna förvarnas vid en eventuell kärnvapenattack.
Det började med 39 stationer mellan Baffi n Island och Novia Scotia.
Denna radarlinje blev klar 1954. Man fortsatte 1956-1958 med
en radarlinje om 98 Doppler radarstatoner mellan Hopedale och
Dawson Creek som blev klar januari 1958. Man byggde även DEW-
linjen (Distant Early Warning) som bestod av 58 stationer varav

9http://syntes.be/attack/dok/7-2020/The_Spanish_Influenza_Epidemic
_of_1918_was_caused_by_vaccinations.pdf

10http://syntes.be/attack/dok/7-2020/Spanish Flu did not kill 50.000.000.
Vaccines did.webm

11https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svininfluensan-sa-gick-det-till-nar-
fem-miljoner-svenskar-vaccinerade-sig

12https://www.nyteknik.se/industri/tabell-over-doda-i-svininfluensan-
6408175

13https://www.svininfluensa.se/category/dodsfall/
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Honkong influensan VACCINER DÖDAR . . . !

33 var huvudstationer. Denna radarlinje blev klar 31 juli 1957.
Till dessa fasta stationer kom fartyg och flygplan samt andra fasta
installationer.

Asiaten började sin härjningar februari 1957 och det största antalet
döda inträffade hösten och vintern 1957-1958.

Honkong influensan
Ett decenium efter asiaten påbörjad USA en omfattande utbyggnad
av sitt satellitprogram i 3 steg:

Interim Defense Communication Satellite Program

IDCSP Totalt 7 satelliter skickades upp

IDCSP II Totalt 12 satelliter skickades upp
IDCSP III Totalt 8 satelliter skickades upp

Dessförinnan hade det funnits ca 13 satelliter och med 27 till kom
man upp i 40 —en tredubbling. De placerades i det yttre Van Allen
bältet och som ett brev på posten kom influensan i juli 1968 och
den varade till mars 1970.

Det är inte bara USA som skickar upp elkontaminerande skrot i
rymden. Alla dessa satelliter14 bestrålar oss med radiovågor inom
olika frekvensområde. Sen skall vi inte glömma solen som strålar
kontinuerligt med olika intensiteter mot jorden men styrkan följer
också årstiderna15.

Notera att på SMHIs sida om Solstrålning står att vi är närmast
solen i början av januari och längst bort i juli. När vi närmar oss
januari så ökar mängden energi från solen och vi får influensatid.
Därefter minskar energin från solen, när vi avlägsnar oss från den,
och influensatiden upphör.

Så har det alltid varit och så kommer det att förbli.
14http://www.syntes.be/attack/dok/7-2020/SpaceCraftByCountry.pdf
15https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/solstralning-1.4186

300/1900 6 mikael@syntes.be F
ra
m
st
äl
ld
m
ed
S
ci
en
ti
fi
c
W
or
d
oc
h
ty
p
sa
tt
m
ed
p
d
fL
A
T
E
X

http://www.syntes.be/attack/dok/7-2020/SpaceCraftByCountry.pdf
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/solstralning-1.4186


VACCINERADE KONTRA OVACCINERAD

Vaccinerade kontra Ovaccinerad
Det är enkelt att testa om det är skillnad mellan vaccinerade res-
pektive ovaccinerade individer. Ett sådant test kan vara att mäta
respektive grupps antal läkarbesök, i antal dagar, efter vaccination.

Det finns undersökningar på barn upp till 10 års ålder. Det är enkelt
att göra dylika mätningar ty barn i USA utsätts för ett otal vacci-
nationer efter födseln och framåt.

Nedanstående figur visar på antalet läkarbesök för astma beroende
på ålder, i dagar, för barn under 10 år. Den är gjord i Pittsburgh
och Portland USA och publicerad i International Journal of Envi-
ronmental Research and Public Health. Jag ger här ett exempel för
astmabarn:

Övre kurva beskriver vaccinerade och undre ovaccinerade. De ovac-
cinerade är otvetydigt friskare. Mätt i antal läkarbesök.

Hela studien hittar ni här16. Titta åtminstone på figuren på sid 13.
Den innehåller ytterligare delfigurer av samma typ som ovan. Jag
tror att om föräldrar kände till dylikt skulle de aldrig tillåta sina
barn bli vaccinerade.
16http://www.syntes.be/attack/dok/7-2020/Vaccinated-vs-
Unvaccinated.pdf
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LOKAL TYRANNI

Lokal tyranni
Det är onekligen en märklig by. Nu senast berättade Bror för mig
att jag inte fick vara med på luftgevärsskjutningarna eftersom jag
inte tror på covid-19. Det är riktigt: Jag tror inte —Jag håller
mig till fakta. Covid-19 är en mild influensa.

Det är ledsamt att inte få delta på byns sammankomster. Varken
hembygdsföreningen, boulen, skytteklubben och ett par till som
jag glömt. Anledning har bara Bror gett. Bo viftade med nummer
3-2020 men fick inte fram vad det var han reagerade på.

Vissa individer i byn sysslar med åsiktsförföljelser. Censur helt
enkelt. I byn får man bara ha en åsikt. Även om en annan åsikt
är väl underbyggd så får man inte ha den. Det finns ett namn för
dylika samhällen: Diktatur.

Tror inte mina belackare har tänkt igenom sina ställningstaganden.
Jag ber därför Bo att skriva ner sin åsikt på högst 2 A5.
Denna publiceras i nästa nummer —om ca en månad. Jag är för
yttrande och åsiktsfrihet.

Jag har också mött mycken vänlighet och mycket stöd. Dock anger
jag inte från vilka eftersom de också kan drabbas av tyrannin.

Vi måste säkra existensen för vårt folk

och

en framtid för våra vita barn

Mikael Möller
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