Senaste nytt
Har svensk media berättat det här för dig?

”Injektionen gjorde mig sjuk – testet är oansvarigt”
Tyska media rapporterar att en 40-årig tysk affärsman – Axel Sch - som deltog i den första
studien av ”svininfluensa” vaccinet blev allvarligt sjuk efter injektionen.
Mannen deltog i den kliniska testen vid Ludwig Maximilian Universitetet i Mûnchen, ledd av
Dr Frank von Sonnenberg.
Efter att ha fått sin vaccination den 10 augusti, blev han allvarligt sjuk bara några timmar efter
injektionen.
Han säger, ”Injektionen gjorde mig sjuk - testet är oansvarigt” - ”Jag kände mig fullständigt
omskakad, på tredje dagen fick jag ont i njurarna, huvudvärk och feber. Sedan fick jag en
hostattack och tvättstället färgades rött, - det var blod”…
Enligt god klinisk praxis krävs av läkare att samtliga observerade skadeverkningar – oavsett
allvarlighetsgrad - inkluderas i den slutliga rapporten, för att undvika förfalskade data.
Men – den ansvarige läkaren Frank von Sonnenburg förnekar patientens rapport.
Underlåtenheten av Sonnenberg att uppmärksamma Axel Sch:s skaderapport väcker allvarliga
frågeställningar om hur oberoende och trovärdiga resultaten från den kliniska studien på detta
nya och otestade vaccin (med skvalen adjuvans) egentligen är…
Vaccinet som användes i studien är samma vaccin – tillverkat av Glaxo Smith Kline – som
påtvingas allmänheten i Sverige.

Media tiger om samtliga larmrapporter sedan 6 månader tillbaka

I den tyska studien – utförd av tillverkaren - ingick 130 friska försökspersoner i
åldrarna 18 – 60 år, och man uppger att ytterligare 15 studier på friska vuxna, äldre samt barn
och spädbarn kommer att utföras i Europa, Kanada och USA.
Att agera försökskanin i en vaccinstudie är frivilligt även om man
naturligtvis inte nämner för testpersonerna de dokumenterade kända
skadeverkningarna och dödsfallen relaterade till gifterna i vaccinet – vuxna
människor har fortfarande en chans att själv ta reda på fakta. Barn däremot
är fullständigt utlämnade till föräldrars och andra vuxna okunnighet och
godtycke – de har aldrig en chans att säga nej.
Observera att ett spädbarn på 5 kg och vuxna på 70 kg får lika hög dos
injicerad.
Ingenstans nämns att säkerhetstester pågår på gravida, människor med
underliggande sjukdomar, kronisk lung- och hjärtsjukdom, nedsatt
immunförsvar, astma och kronisk lever/njursvikt. Ändå är det just dessa
personer som uppmanas att vaccinera sig först av alla! Man bör också fråga
sig var alla dessa sjukdomar från början kommer ifrån – inte sällan är de ett

resultat av tidigare vaccinationer. Astma, lung- och hjärtsjukdom t ex, är
dokumenterade konsekvenser av bl.a. influensavaccin…Ovanstående
”högriskgrupper” är alltså kontraindikerade, dvs. de är högriskgrupper för
vaccinet!
Gravida uppmanas i media att vaccinera sig – och man uppger att
läkemedelsverket bedömer vaccinet vara säkert för dem och deras ofödda
barn – på vilka grunder???
Har läkemedelsverket utfört egna studier som under några veckors tid
bevisat att vaccinet är säkert och effektivt för gravida samt deras ofödda och
naturligtvis även deras födda barn- eftersom den fullständiga hälsostatusen
på barnet inte kan observeras tillfredsställande förrän efter födelsen??
Uppenbarligen ignoreras fullständigt de omfattande larmrapporterna från
svensk och utländsk expertis i ämnet gravida/vaccin….
Inga objektiva, oberoende tester angående säkerhet och effektivitet utförs, utan samtliga data
kommer från tillverkaren…
Alla kan därmed räkna ut hur stor chansen är att resultatet kommer att bli trovärdigt och
objektivt.
- Hur många fler rapporter om skador ( och även död) orsakade av vaccinet kommer att
mörkläggas?
”Svininfluensa” vaccinet är ett ”fast –tracked” vaccin, vilket helt kort betyder att det i princip
är otestat eftersom man snabbt försöker få ut det på marknaden.
När du går med på att ta ett sådant vaccin är du i grund och botten en försökskanin till den
industri som helt kallt räknar med att tjäna ca $50 miljarder per år på enbart
”pandemi”vaccinet (att det inte existerar någon pandemi- än, utan den kommer med största
sannolikhet att skapas av – vaccinet, - har man nog ”glömt” att tala om)

Tillverkaren Glaxo Smith Kline medger: ”Kliniska studier kommer att begränsas pga.
behovet att tillhandahålla vaccinet till världens regeringar så snabbt som möjligt.
Ytterligare studier kommer därför att krävas och utföras efter att vaccinet blivit tillgängligt”

”Tidsbrist gör att kliniska data oundvikligen kommer att vara begränsade när
pandemivaccinationen startar.
Ytterligare testning av säkerhet och effektivitet kommer att behövas utföras efter att man
börjat vaccinera”
WHO säger detsamma:

Vad sägs om det?

Behöver du något mer glasklart bevis för att ”svininfluensa”vaccinet är i princip otestat?
Det självklara faktum att inget vaccin kan testas tillfredsställande för säkerhet och effektivitet
på endast några veckor, är naturligtvis ytterligare ett tungt vägande argument.
De kroniska och autoimmuna sjukdomar som orsakas av 1) de i vaccinet ingående, för
kroppen mycket giftiga substanserna (bl.a. skvalen, tiomersal, formaldehyd, polysobat 80
mm, mm) tillsammans med den för immunförsvaret onaturliga och skadliga administreringen.
2)
injektionen – Kallas delayed reactions- fördröjda reaktioner, och tar månader och år på sig
att manifesteras i kroppen.
Varför tror du att vaccintillverkare är mycket ovilliga att utföra långtidsstudier?
I själva verket har det aldrig under vaccinets hela historia (ca 200 år) utförts en enda
långtidsstudie på något vaccin.
I ett pressmeddelande den 14/9 2009 meddelar Glaxo Smith Kline att resultaten från den
första studien visar att en dos vaccin räcker, eftersom H1N1 vaccinet förmedlar en kraftfull
”immun respons” (naturligtvis nämns det inget om den ”kraftiga respons” som uppvisades av
Axel Sch, eller hur de övriga 129 testobjekten mår.)
”Immun responsen” består i att immunförsvaret blir uppretat, hyperaktivt, förvirrat och
kaotiskt när den giftiga cocktailen injiceras.
För att försäkra sig om denna ” immun respons” så tar man hjälp av en substans som kallas
”adjuvans” – i detta fall skvalen, som vid injektionen är mycket giftig och dokumenterat
kopplad till autoimmuna sjukdomar såsom Gulfkrig syndromet.
I studien har man jämfört vaccin med adjuvans med vaccin utan adjuvans och i vilken
omfattning dessa båda har förmåga att reta upp immunförsvaret. Testet är värdelöst och säger
inget om vare sig säkerhet eller effektivitet.
Adjuvansen möjliggör däremot helt krasst att vaccintillverkaren 1) kan sälja mindre vaccin till
fler människor för samma betalning per dos och 2)kan påtala vid vaccintester att man uppnått
en hög ”immun respons” vilket naturligtvis ser bra ut när man vill ha vaccinet godkänt och
utslussat på marknaden så snabbt som möjligt..
TYVÄRR betyder ”immun responsen” däremot INTE att du är IMMUN mot sjukomen du
vaccineras ”mot”..
Mer om detta i nästa artikel.
I studier på oljebaserade adjuvanser (t ex skvalen) injicerade i råttor blev
djuren handikappade och förlamade. Skvalen orsakade även symptom på
allvarlig artrit hos råttor.
Studier på människor som injicerades med 10-20 ppb (miljarddelar) skvalen
uppvisade allvarlig påverkan på immunsystemet samt utveckling av
autoimmuna sjukdommar.
Vaccintillverkaren Novartis utförde 2008 ett kliniskt test med ett
experimentvaccin innehållande skvalen i Polen. Lokala sköterskor och läkare
gav vaccinet till 350 hemlösa människor, 21 av dem dog. (6 % akuta
dödsfall)
Ett räkneexempel: Om 6 miljoner svenskar vaccineras (ca 70 %) och 6 % av
dem dör akut av vaccinet så får vi alltså 360 000 skattefinansierade akuta

dödsfall som hade kunnat undvikas om människor tagit till sig den
dokumenterade, oberoende vaccininformation som finns över hela världen –
utom i svensk media...
Naturligtvis var dessa 21 hemlösa säkerligen belastade med olika underliggande
sjukdomar som gjorde att vaccingifterna endast var droppen som fick bägaren att rinna
över…?
Men … visst var det så att personer just med underliggande sjukdomar tillhör en av de
påstådda ”riskgrupperna” – och därför kommer att stå först i ledet för vaccination?
Mer nyheter:
TT rapporterar att den första svenska testen av vaccinet Pandemrix har startat i Örebro
och Eskilstuna, och 168 personer ingår i experimentet. Enligt TT så ska man ”pröva
hur det vanliga säsongsvaccinet fungerar med Pandemrix”.
???????
Om detta är vad det låter som, så har de ansvariga gjort sig skyldiga till en form av
reassortment – mixning av virus, vilket är en potentiellt livsfarlig procedur och för
vilken vaccintillverkaren Baxter är polisanmäld sedan våren 2009.
Reassortment sägs vara ett av två sätt att skapa pandemivirus på….
Smittskyddsinstitutet rapporterade nyligen att ”svininfluensa”kurvan nu planat ut,
vilket betyder att den kanske mildaste influensan någonsin nu är på tillbakagång, en av
orsakerna tros vara bättre hygien.
Sanningen är snarare förvärvad naturlig immunitet hos befolkningen. Eftersom man
redan rapporterat att smittan spridit sig snabbast i Sverige av alla länder i Europa, så
betyder det att Sverige har flest antal naturligt immuna människor i förhållande till
folkmängden i hela Europa.
(OBSERVERA att du kan vara naturligt immun utan att ha känt det minsta
sjukdomssymptom – så sinnrikt fungerar ditt naturliga immunförsvar, det arbetar utan
att du vet om det! Du blir konstant utsatt för ”smittämnen” – enbart virus finns i flera
hundra arter! Håll ditt immunförsvar naturligt friskt och lär dig det du behöver veta, så
kan du sedan läsa lusen av dem som försöker få dig att tro att en injicerad giftcocktail
kan förbättra din och dina barns hälsa!!)
Har media rapporterat den goda nyheten för att lugna befolkningen?
Har påtryckningskampanjerna minskat?
Har man erbjudit dig att testa om du redan är naturligt immun innan man försöker
påtvinga dig experimentvaccinet??
Naturligtvis inte, med största sannolikhet kommer man att lägga i högsta växel för att
försöka övertyga alla med olika irrationella argument som;
”Det kan komma en andra våg…..”
”Viruset kan mutera och bli elakare…..”
”Viruset kan kombinera sig med säsongsinfluensaviruset och bli livsfarligt…..”
”Du måste vara solidarisk och inte sprida smittan vidare…..”
Låt inte lura dig – det här är mycket viktigt –
Virus muterar(förändrar sig) hela tiden – det ligger i virus natur att förändra sig och
anpassa sig efter miljön – och det finns inte, och kommer aldrig att finnas ett vaccin
som kan förändra sig efter ett förändrande virus!
*Du kan inte i förväg veta vilket virus som kommer tillbaka i en ”andra våg”.

När befolkningen blivit naturligt immun kan inte samma virus komma tillbaka och
orsaka sjukdom en gång till, viruset måste först förändras till något vi inte utsatts för
förut.
*Du kan inte i förväg veta vilken ”elak” variant viruset kommer att mutera till.
*Du kan inte i förväg veta vilken ny hybrid som kan uppstå genom kombinationen
med säsongsinfluensavirus (var det förresten inte det man sysslade med i
vaccinexperimentet i Örebro/Eskilstuna?)
Eftersom du inte kan veta något i förväg så kan du heller inte framställa något vaccin
som ”matchar”. Ett vaccin tar ca 6 månader att framställa och allt är en ren
gissningslek. Det här är en av orsakerna till att samtliga influensavacciner faller
redan här på sin egen orimlighet.
*Vad solidariteten beträffar –
1) Naturligt immuna människor sprider ingen smitta!
2) Vaccin stoppar inte smittspridning – de vaccinerade blir smittbärare.
Mer om detta i nästa artikel.
Du kan också fundera över hur pass solidariskt det är att utsätta sig själv (och sina
närmaste) för ett injicerat smittämne, tillsammans med dokumenterat skadliga såväl
som dödliga substanser – och ta risken att bli en belastning för den överbelastade
sjukvården och kund till ohälsoindustrin i många år framöver?
Till Dig som enbart litar på tillverkare och myndigheters ord;
(I klartext)
1) WHO och myndigheter säger att ”svininfluensan” har varit extremt mild, mildare
än en vanlig influensa, och kurvan har nu planat ut.
2) Myndigheter säger att smittan har spridit sig snabbast i Sverige av hela Europa,
och det betyder automatiskt att Sverige har flest antal naturligt immuna människor
i förhållande till folkmängd, i hela Europa.;
3) Tillverkaren av vaccinet samt WHO säger ; Vi har inte riktigt testat om vaccinet är
skadligt för dig eller ditt/dina barn, eller om det skyddar mot svininfluensa. Vi har
faktiskt också skrivit på produktinformationen att vaccinet är ett experimentvaccin.
Vi tänkte att vi skulle samla in sådana uppgifter efter att vi har fått vaccinera er…!
4) Tillverkaren säger; I de första testerna har vi sett kraftiga influensareaktioner,
d.v.s. kraftig: huvudvärk, feber, frossa, hosta, muskelvärk mm.
5) Tillverkaren säger; Vi har talat om för vårdpersonalen att de inte ska ge dig
vaccinet om du är känslig för ett eller flera av de ämnen som ingår i vaccinet –
kvicksilver t ex – om ni inte läser produktinformationen så får ni tyvärr skylla er
själva….Men om du skulle få en akut chock, så behöver du inte vara orolig, vi har
sagt till att det ska finnas utrustning så att man kan återuppliva dig.
6) Myndigheter i Storbritannien säger; Vi har gått ut med ett meddelande till alla
neurologer att de ska hålla utkik efter fall av Guillan Barres Syndrom (en
förlamningssjukdom, nyare namn för Polioförlamning) – eftersom det uppstod så
många sådana fall förra gången man ”svininfluensa”vaccinerade.
7) Tillverkaren säger; Vi har blivit stämda så många gånger p.g.a. skador och död, så
den här gången har vi sett till så att vi inte behöver ta ansvar för om du eller ditt
barn skadas eller dör av vaccinet. Du kan inte anmäla eller stämma oss.
OSV…
Tänker du utsätta dig för b la kraftiga influensareaktioner för att slippa en mild
influensa…?

!
En God Nyhet!
Det finns gott om naturliga effektiva biverkningsfria hjälpmedel att använda som
förebyggare och behandling av influensa. Till skillnad från vaccinet så är de testade
för effektivitet och oskadlighet under hundratals och ofta tusentals år, och det finns
garanterat ingen industri som tjänar flera hundra miljarder på att du använder dem…!
Många har redan läst på…
Läkare tror inte själv på vaccinet
Det kan vara intressant att veta att färska undersökningar visar:
1) Majoriteten av det amerikanska folket är numera övertygade om att vaccinet är
dödligare än själva influensan.
2) Brittish Medical Journal rapporterar att mer än 50 % av läkare och sjuksköterskor på allmänna sjukhus vägrar vaccinera sig p.g.a. oro för skador och tvivel på
vaccinets effektivitet.
3) I Sverige ses samma trend – 50 % i svenska Vårdförbundets undersökning svarar
att de inte tänker vaccinera sig

Apropå tester…..

Ovetenskapligt och obevisat

”Det har aldrig funnits ett enda vaccin (i det här landet) som någonsin har undergått
en kontrollerad, vetenskaplig studie. Man har aldrig tagit en grupp på 100
testpersoner, givit 50 av dem vaccinet, och lämnat de andra helt ovaccinerade – och
sedan uppmätt resultatet.
Och eftersom detta aldrig har gjorts, så betyder det - om man vill uttrycka sig snällt –
att vacciner kan benämnas som en obevisad remedi.
Om man däremot vill uttrycka sig korrekt, så skall man benämna personerna som ger
vaccin kvacksalvare.”
Professor Robert Mendelsohn, MD, 1986
30 år som barnläkare och gynekolog, medicinsk kolumnist och bästsäljande författare.
Mottagare av otaliga utmärkelser för medicinsk excellens.
Vaccinet har redan börjat anlända till Sverige – ledsagat av polis och militär
(!) ett beteende som enbart det borde göra människor ytterst misstänksamma
över vad som egentligen finns i sprutorna.
Vaccintillverkarna har skaffat sig ANSVARSFRIHET- vilket betyder att de
INTE tar ansvar för skador och död orsakat av vaccinet. Ansvaret är DITT.
Säkert som amen i kyrkan kommer Svenska media inom kort att basunera ut
att ”tester” har visat att vaccinet är säkert och effektivt- förhoppningsvis
kommer du att ha omdöme att veta bättre.
Förhoppningsvis kommer du att ha insett att du inte tänker tillåta dig själv
eller DINA BARN att bli testobjekt.

Läs mer i kommande artiklar om
”Svininfluensa”vaccinets samröre med djurcancerceller
Undermåliga vaccintester
Vaccination är inte immunitet
Vaccininnehåll och skadeverkningar
1976 års ”svininfluensa”vaccin skandal
Europas experimentvaccin sprider fågelinfluensa
”Inaktiverade” virus blir åter aktiverade efter injektion – de vaccinerade blir
smittbärare
VIRUS MUTERAR – varför virus hantering är potentiellt livsfarlig och
influensavaccination värdelös
Ett naturligt starkt immunförsvar – ditt bästa (och enda) skydd mot ALLT
Den robusta hälsan hos vaccinfria barn
mm.
Ur artikelserien ”Rapport från verkligheten” i samarbete med Vårdpersonal mot SJUK vård –
V.m.S.v.
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