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Liksom tidigare är understrukna ord länkar till fördjupande texter

Nåväl anledningen till detta nummer är paniken kring corona. Nu
har jag inte haft tid att sätta mig in i alla detaljer men i stora drag
har jag förstått vad det är frågan om.
Från bloggen Helena Palena lånar jag inspirationen till denna text.
Ni som vill kunna läsa/se alla bilagor/dokumentärer måste starta
pdf-…len http://syntes.be/attack/pdf/1-2020.pdf. I denna …nns länkar
till dokumenten och …lmerna. Nästan alla är tyvärr på engelska.

Strålande tider! 5G och Corona
Förra vintern dog 65 svenskar av vinterin‡uensan. I år har 21
personer "dött av" (22/3) coronavirus! Källan är inte tillförlitlig. I
världen dör 800 per dag i in‡uensa –cirka 300 000 per år. Så varför
denna hausse och nedsläckning av hela länder för corona.
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Anledningen till att det inte kommit några nya nummer på ett år
är inte lättja. Jag är/har varit inblandad i två rättegångar: ett
copyright mål och ett klander av testamente. Jag har aldrig läst
juridik så det har varit mycket att läsa in.

WUHAN

Enligt en uppgift har Bill Gates patent både på virus och vaccin.
Israel påstår sig ha ett vaccin. Men vi hör att det inte …nns något
vaccin ännu samt att det kommer att ta lång tid innan marknaden
hunnit framställa ett. Ändå lär man på prov vaccinera i USA.
Kan man på ett bättre sätt beskriva att detta är en psykologisk
operation vars mål är att ta reda på hur lättled människan är?
Detta panikvirus är dessutom supert för att dölja de ekonomiska
bubblor som består i att banker och stater lånar ut pengar som inte
…nns. Man kan nu skylla på ett oskyldigt in‡uensavirus istället för
dem som verkligen ligger bakom. Vilka det är? Det står i bibeln.
Det är bara att läsa.

Wuhan
Epidemin startade i den kinesiska staden Wuhan och man påstår,
patetiskt löjligt, att viruset kommer från deras köttmarknad. Virusöverföring fungerar inte mellan djur och människor helt enkelt. Man
skyller också på ett forskningslaboratorium i Wuhan. Detta tvivlar
jag starkt på. Det är snarare så att det kommer från CIA/Mossad
på order av ondskan (i Sverige är det stra¤bart att peka ut dess
källa) och att viruset spreds av deras agenter i Wuhan och annorstädes. Till saken hör också att Wuhan är fullproppad med
antenner för 5G. Detta är signi…kant som vi framöver kommer se.
Men först är det bra att känna till att 5G är wi…på 60 GHz nivån (6–
100+) och som jämförelse är 4G på 2-8 GHz. 60 GHz har förmågan
att göra däggdjur sjuka. Ni vet väl att människan är ett däggdjur.
300/1400

2

Framställd med Scienti…c Word och typsatt med pdfLATEX

Corona påstås vara oerhört smittsamt men eftersom den politiska
eliten med socialdemokratin i spetsen vill ha död på den äkta svenska befolkningen låter man invasionen fortsätta. Om denna smitta
är så farlig borde man väl stoppa invasionen! Men det gör man
inte. Personer som ”är i behov av internationellt skydd” är fortfarande välkomna och ”rätten till asyl” påverkas inte. Svensken
är däremot inte skyddsvärd! Eller är corona inte så farligt?

WUHAN

5G kan ge ungefär samma symptom som en vanlig in‡uensa
Wuhan är den plats som drabbats hårdast av coronavirusepidemin.
Staden är också världens första 5G-stad, där tusentals basstationer
började sända i höstas och vintras. Samtidigt som många människor i kinesiska Wuhan, en stad med 11 miljoner invånare, har
dött på sjukhus och i sina hem har vi sett …lmer, på internet, där
människor plötsligt faller ihop döda på gatan. Hur kan det förklaras? Och hur kommer det sig att just Wuhan har drabbats så
hårt av coronaviruset? En vanlig in‡uensa.
Vad gäller omfattningen av epidemin så får vi inte de verkliga
si¤rorna, till exempel lär Wuhan ha beställt en miljon liksäckar.
Det gör man inte för 3 000 fall, så si¤rorna (vilka) är fullkomlig
…ction.

Frågan är varför detta händer i Wuhan. Låt oss då ta till oss att
Wuhan är den första stad som har lanserat 5G fullt ut. De naturliga
frågorna blir då: Kan 5G påverka människors immunförsvar? Kan
5G påverka människors kroppar?
Vi tog ovan upp 5Gs frekvens – 60GHz. Vid denna frekvens är
det möjligt att skicka signaler som håller sig mycket rena. Denna
signal delar på syremolekylen. När det gäller 5G så handlar det
inte om en enda stråle utan mängder av strålar från varje sändare.
Varje antenn består av många små antenner. Med många sändare
blir det därför ett stort nätverk av strålar där 5G …nns. Det skall i
princip sitta många små sändare i varje lyktstolpe. Så är det tänkt.
Då kan man hålla koll på allt och envar.
Även om den genomsnittlige människan inte känner det så går dessa
signaler genom kroppen. De stoppas inte på samma sätt som 4G.
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Många texter och …lmer på internet påvisar en påtaglig skillnad
mellan orter. I Wuhan faller folk plötsligt ner och är döda. Men
detta inträ¤ar inte i Italien eller någon annanstans. Vill ni se …lmer
över detta fenomen sök då på "suddenly dead Wuhan".

WUHAN

Så vad händer om vi splittrar syremolekylen?
Hemoglobinet, som binder och transporterar syremolekyler,
kan inte fullgöra sin uppgift. Därmed levereras inte syret effektivt till kroppen och hjärnan. Observera att inte alla syremolekyler splittras så en del syremolekyler kommer rätt. Resultatet blir en kvävningsdöd.

Detta har jag personlig erfarenhet av. När mina solceller installerades och jag även bytte till Ferroamp så blev jag dålig.
Fick ingen vila. Detta härledde jag till att de två företag som
hanterade solpanellernas data hade varsin 4G sändare –i mitt
soprum. Sängen stod precis ovanför dessa båda sändare. Jag
drog om kablaget och leder nu allt till min dators bredband.
Mår jättebra nu.
Jag har sett …lmer där folk i Kina bara rasar ihop på gatan! Alla
vet hur det känns att bli andfådd. Då får inte kroppen tillräckligt
med syre. Och om lungornas och hjärtats förmåga att förse kroppen
med syresatt blod inte funger till 100% förstår man att vissa måste
få hjälp av respiratorer.
Arthur Firstenberg har forskat på hur electriciteten påverkar och
påverkat oss ända sedan dess införande. Han har studerat och
diskuterat sedan före 1997. Sin kunskap har han nedtecknat i boken
The Invisible Rainbow, A History of Elecricity and Life (länken går
till de första 17 sidorna) och han …nns även på Youtube. Varför
är elektricitet i olika former farligt för oss däggdjur? Jo vi är alla
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Till detta kommer att forskningen visar att 5G kan orsaka både
hjärtrusning och plötsligt hjärtstillestånd. Ty 5G påverkar cellernas kalciumjonkanaler. Dessa kanaler spelar en viktig roll för att
kontrollera hjärtslagen. En del människor är känsligare, som alltid,
än andra och om deras kropp inte får vila från den elektromagnetiska strålningen, genom att stänga av WiFi, telefon och dator
mm, så riskerar man att må mycket dåligt.

Virussjukdomar

WUHAN

elektriska varelser. Det vet varenda person som arbetar med eller
är intresserad av elektricitet och dess egenskaper. Den mänskliga
elektriciteten kan mätas med ett vanligt enkelt universalinstrument.

Virussjukdomar
Det visar sig att Spanska sjukan, 1918, var kopplad till elektromagnetisk strålning. Liksom många andra epidemier under 1900-talet.
Hur smittsam är in‡uensan (det är vad corona är)? Det är ganska
lätt att utröna. Forskarna tog snor som folk nyst ut och injicerade
i friskt folk och inte en enda blev sjuk. Under Spanska sjukan
testade dom även med hästar som var sjuka. De satte påsar på
hästhuvudena och …ck så smitta i påsen. Denna påse sattes sedan
på en frisk häst. Inte en enda häst blev sjuk. De provade hundratals
gånger. Man kan läsa om detta i Arthur Firstenbergs bok The
invisible rainbow.

Strålningen från olika sändare har ökat drastiskt under sista tiden.
Det …nns nu ‡er än 20 000 sateliter som sänder 5G. Genom att
täcka jorden med ett lager av aluminium så får de också en spegel
som förstärker den 5G som tillverkas i våra master. Detta är nog
anledningen till de vita strimmorna i skyn som numer lagt ett grått
dis över himlavalvet. En aluminiumspegel.
Tänk er tanken att de sätter upp 5G sändare i byn. Sändare som
skjuter ut kanonkulor på mikronivå. Dygnet runt. Tänk på alla
gamla som redan är dåliga. Tänk på alla barn. Den här byn har
gott om barn.
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Sjukan var dessutom inte spansk. Den kom från amerikanska soldater som trots att de var sjuka ändock transporterades till europas
slagfält. De skulle ju ändock dö. Namnet kom av att de landsteg i
Spanien.

ITALIEN

Finns virus?
Jag studsade första gången jag hörde påståendet: Virus …nns
inte! Faktum är att ingen har sett ett virus, inte ens i ett elektromikroskåp, även om man har förstått de mekanismer som ligger
bakom ordet. Gå i varje fall inte på alla dessa färgglada bilder som
presenteras. Elektronmikroskåp ger följande typ av bilder (källa Dr
Stefan Lanka):

Mässlingen

Smittkoppor

Vad som syns är cellstrukturer och inte virus och ingen har kommit ens i närheten av att uppfylla Robert Kochs postulat. På ren
svenska så har man inte lyckats bevisa att virus …nns. Vad är
det då förutom påtagliga bakterier som gör oss sjuka. Här tror
jag Lars Bern har något väsentligt att säga oss i sin kamp mot de
metabola (rubbningar i kroppens ämnesomsättning) sjukdomarna.
Läs gärna om hans bakgrund, under Lars Bern, på länken ovan.

Italien
Följande kommer från Jon Rappoport (fritt översatt av mig)
Mer än 99% av de döda i Italien var människor som redan hade
‡era sjukdomar och var under medicinering.
Italienska myndigheter har undersökt ca 18% av alla dödsfall
som corona påstås ha orsakat. Av dessa har man funnit att 3
dödsfall (0.8%) inte hade någon annan sjukdom än in‡uensan.
I nästan hälften av dödsfallen hade o¤ret minst 3 andra sjuk300/1400
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HIV

VAD KAN VI LÄRA
domar och ungefär en fjärdedel hade de 2 andra sjukdomar.
Mer än 75% hade högt blodtryck, omkring 35% hade diabetes
och en tredjedel led av hjärtsjukdom.
Medelåldern hos de som dött är 79.5 år. 17 av de undersökta
var under 50. Alla dödsfall under 40 var män som redan hade
allvarliga medicinska diagnoser.

Henry Makow (en kanadensisk jude) kopplar corona till vaccinationer mot hjärnhinnein‡amation. I Bergamo kör nu militära lastbilar med döda till krematoriet utanför staden. På andra orter där
hälsovården inte är lika utvecklad som i Lombardien rapporteras
inga dödsfall. Dessutom anger Istituto Superiore della Sanità att
dödligheten i corona är 0.8%. Jämför med 0.2% för den vanliga
in‡uensan. Men i Lombardien är den 6%. Hoppsan! Vad …nns
det för skillnad melan Lombardien och övriga orter? Jo man har
haft en vaccinations kampanj, mot hjärnhinnein‡amation. Vilka
är det som drabbas först av dylika? Jo äldre och sjuka ty man
tror de blir hjälpta av vaccinationer. Så godheten blir detsamma
som ondheten. Vaccinationer sänker det naturliga immunförsvaret
–förutom att det …nns en massa annan skit i sprutan. Är det inte
satanistiskt!

Vad kan vi lära
av den psykologiska operationen corona?
För det första sluta med att ta vaccinationer mot alla former av
in‡uensa. Dessa klarar kroppen själv.
För det andra inse att den stora boven bakom denna panikpandemi
är 5G. Man vill ha ut 5G för att kunna införa polisstaten. Detta
görs genom att placera små chip i varje människa. Via dessa kan
300/1400
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Medicinering är även den en bov i dramat. I en artikel nämns
Ribavirin. Om detta läkemedel står att det sänker antalet röda
blodceller. Alltså det ger samma e¤ekt som 5G –syrebrist.

VAD KAN VI LÄRA

staten sedan hålla koll, via 5G, på varje individ. Chippen kommer
injiceras via en obligatorisk vaccinering.
För det tredje ska¤a er kunskap om vår historia. Inse att Hjalmar
Branting var en sionist som satte judens väl före svenskens.
För det fjärde var beredd på att detta kommer kopplas ihop med
klimatet. Ni vet det där som den förståndshandikappade, snorungen, Greta Thunberg tjatar om.
För er som fortfarande är tveksamma: lyssna på Dr Thomas Cowan
och hans 10 minuters föreläsning med titeln Coronavirus Caused By
5G? Eller läs på den svenska bloggen Laglöshetens hemlighet.

Sverige är en judisk polisstat.
Där får bara en åsikt …nnas.
I en demokrati tillåts många.

Mikael Möller
300/1400
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Det är hög tid att vakna upp. Byns vuxna måste ta sitt ansvar.
Gör ni inte det utsätter ni er själva för skador. Framförallt utsätter
ni, och har redan gjort, barnen för skador. Ni får gärna ha hur sura
miner som helst när ni stöter på mig. Jag bryr mig inte. Men om
ni agerar så att ni skadar barnen kommer ni att elimineras. Inte av
mig men väl av de av byns män som vaknat upp.

