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Liksom tidigare är understrukna ord länkar till fördjupande texter

Virus existerar inte!
Det har vi faktiskt domstolsutslag på –från Tyskland. På länken
The Virus Trial1 …nns en artikel på engelska, som jag nedan ger en
fri översättning av, men först en bakgrund:
Sedan tidigt 90-tal har den tyske biologen Dr Stefan Lanka varit
bland de främsta som utmanat den teori som säger att virus
skapar smittsamma sjukdomar: hepatites, AIDS, in‡uensan, polio, herpes, mässlingen osv. Caroline Markolin har presenterat Dr
Lankas arbete i Virus Mania2 i detalj och ni hittar där två videolänkar (del 1 och del 2) om The truth about infectious diseases.
1
2

https://learninggnm.com/SBS/documents/virus-trial.html
https://learninggnm.com/documents/videos.html
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Vansinnet eskalerar och det har även nått en väns far. Trä¤ade
honom på ICA. Det är dags att de som kallar sig vuxna beter sig
som sådana. Detta nummer handlar därför om medicinska blu¤ar.

Beskrivning av rättegångsmålen

VIRUS EXISTERAR INTE!

Baserat på sina studier om virus fann Dr Lanka att virus är livskraftiga komponenter hos lägre livsformer. Dessa virus existerar inte
hos komplexa livsformer som människor och djur. Hans forskning
visar att de virus som påstås skapa virala infektioner är i verkligheten vanliga cellpartiklar (inte hela celler) som misstolkats vara
de efterfrågade virusen. Dr Lanka visade även att dessa viruspartiklar ej orsakar någon skada på värden. Dessa upptäckter stämmer
väl med de upptäckter som Dr Ryke Geerd Hamer demonstrerade
redan på 80-talet nämligen att mikrober inte skadar värdorganismen utan spelar en stödjande roll under läkningsprocessen efter en
sjukdom.
Mässlingsmålen mellan Dr Stefan Lanka och Dr David Bardens har
fått internationell uppmärksamhet (se CTV News Canada och BBC
News år 2015). Domstolsfallen har inte bara hettat till "virusdebatten" utan även diskussionen om barn skall ges vaccin samt
om vaccinationer överhuvudtaget skall ges.

Den 24:e november, 2011, tillkännagav Dr Lanka på sin hemsida
att han skulle ge 100 000 euro till den som kunde bevisa existensen
av ett mässlingvirus. Tillkännagivandet löd: "Priset betalas för
den vetenskapliga publikation i vilken inte bara viruset antages utan
även bevisas. Bland annat skall mässlingvirusets diameter anges."
Med andra ord skall inte bara ett indirekt bevis ges utan ett direkt.
I januari 2012 tog Dr David Bardens Dr Lanka på orden och baserat
på sex vetenskapliga publikationer krävde han att löftet skulle uppfyllas.
De sex vetenskapliga publikationerna var:
1 Enders JF, Peebles TC. Propagation in tissue cultures of cytopathogenic agents from patients with measles. Proc Soc Exp
Biol Med. 1954 Jun; 86(2):277–286.
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Beskrivning av rättegångsmålen

VIRUS EXISTERAR INTE!

2 Bech V, Magnus Pv. Studies on measles virus in monkey kidney
tissue cultures. Acta Pathol Microbiol Scand. 1959; 42(1): 75–
85
3 Horikami SM, Moyer SA. Structure, Transcription, and Replication of Measles Virus. Curr Top Microbiol Immunol. 1995; 191:
35–50.
4 Nakai M, Imagawa DT. Electron microscopy of measles virus
replication. J Virol. 1969 Feb; 3(2): 187–97.
5 Lund GA, Tyrell, DL, Bradley RD, Scraba DG. The molecular
length of measles virus RNA and the structural organization of
measles nucleocapsids. J Gen Virol. 1984 Sep;65 (Pt 9):1535–42.
6 Daikoku E, Morita C, Kohno T, Sano K. Analysis of Morphology
and Infectivity of Measles Virus Particles. Bulletin of the Osaka
Medical College. 2007; 53(2): 107–14.

Den 12 mars, 2015, dömde distriktsdomstolen Ravensburg, i södra
Tyskland, Dr Lanka till att uppfylla sitt löfte om att betala 100 000
euro till Dr Bardens. Dr Lanka överklagade domslutet.
Den 16 februari, 2016, ändrade högre regionala domstolen i Stuttgart
(OLG) det tidigare domslutet. Dr Barden hade inte lyckats bevisa
mässlingvirusets existens, utifrån någon av de sex publikationerna,
och därför ej heller kunnat ange en diameter. Dr Lanka var därför
inte skyldig att ge Dr Barden 100 000 euro.
I januari 16, 2017, bekräftade högsta domstolen i Tyskland (BGH)
domslutet av OLG Stuttgart.
Kritiker menar på att Dr Lanka vann var ett resultat av hur han
formulerat villkoren för de 100 000 euro. Det skulle presenteras en
publikation som uppfyllde kraven. Detta är viktigt ur vetenskaplig
synvinkel ty alla krav måste vara uppfyllda samtidigt.
300/2600
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Dr Lanka vägrade betala eftersom dessa sex publikationer inte gav
täckande bevis för existensen. Dr Bardens tog därför Dr Lanka till
domstol för att få ersättningen.

PASTEUR OCH BÉCHAMP
Enligt domstolsprotokollet angav Andreas Podbielski, en av de utsedda experterna, att även om man, baserat på de sex publikationerna,
kunde sluta sig till ett mässlingvirus hade man inte vid något av de
försök som gjorts använt sig av kontrollerade försök3 . Rapporterna
uppfyller därför inte god vetenskaplig sed. (På ren svenska är de
blu¤rapporter utan värde. Detta bekräftas också av att ännu har
ingen publikation gjorts som bevisar virus existens och diameter)
Vidare noteras att vid rättegången hade Robert Koch Institutet (RKI)
ej lyckats skapa ett mässlingtest. RKIs uppgift är, i enlighet
med § 4 Infection Protection Act (IfSG), att skapa test och publicera
tillvägagångssättet. RKI påstår att de gjort interna studier på det
påstådda viruset men vägrar publicera resultaten av dessa studier.

Fundera på hur man kan bevisa att något som inte existerar faktiskt
existerar. Det är ju en motsägelse i sig. Antingen existerar virus
eller så gör de ej det. Om det existerar kan man visa det!
Begreppet virus kommer från växtriket närmare bestämt tobaksplantan. Man har enligt ovan ej kunnat isolera och påvisa ett enda
virus hos människan.

Pasteur och Béchamp
Nedanstående är inspirerat av Bengt Dahlöfs blogg4 , som varmt
rekomenderas, både för sitt innehåll och sin logiska uppbyggnad,
samt att den är på svenska. Jag har behållit språkvalet, som det
3

https://www.netdoktor.se/patientrattigheter/sjukdomar/randomiseradekontrollerade-studier-en-gyllene-standard/
4
https://den-stora-konspirationen.blogspot.com/
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Dr Lanka: "Baserat på högsta domstolens beslut över viruset …nner
vi: 1) varje nationellt och internationellt påstående om virusets
smittsamhet är falskt, 2) nyttan av och säkerheten hos ett vaccin
mot mässlingen saknar därför vetenskaplig grund och 3) det …nns
ingen legal bas att tillverka ett dylikt"

PASTEUR OCH BÉCHAMP

var under striden, trots att vi nu vet att virus inte existerar.
Bakterier är encelliga mikroorganismer som …nns i samtliga ekosystem på vår jord, därmed också i våra kroppar. Virus beskrivs som
”de minsta biologiska enheterna som kan infektera levande organismer.”Det påstås att ett virus har förmåga att infektera: ”Ett virus
som infekterar en värdcell omprogrammerar cellen så att cellen skapar och utsöndrar ‡er viruspartiklar.” På grund av avsnittet ovan
vet vi att virus inte exister men en gång i tiden fördes en vetenskaplig kamp mellan de två teorierna –bakterieteorin och miljöteorin. Företrädare för respektive teori var Louis Pasteur (bakterier)
respektive Antoine Béchamp (miljö) .

Louis Pasteur representerade ”bakterieteorin”. Enligt denna teori
är bakterier aggressiva och invasiva. Det är de som orsakar infektionssjukdomar. Pasteurs teori blev snabbt mycket populär bland
både vetenskapsmän och politiker. En anledning till detta var att
den passade den framväxande läkemedelsindustrin och kom att
lägga grunden för framtagandet av syntetiska läkemedel och vacciner som ”botemedel”. Här fanns enorma summor att tjäna.
Miljöteorin fokuserar på det faktum att bakterier och virus …nns
naturligt i våra kroppar och att det bara är mängden som varierar. Antoine Béchamp observerade att bakterier är att betrakta
som kroppens ”städpersonal”. De tar hand om skadade eller döda
celler och bryter ner dem till mindre och mindre beståndsdelar. Det
betyder att antalet bakterier i kroppen ökar i samma takt som cellskador och celldöd ökar, helt enkelt eftersom våra kroppar anpassar
antalet efter behovet. Béchamp menade att: "Bakterier söker sin
naturliga livsmiljö – dvs. sjuk vävnad – snarare än att de är orsaken till sjuka vävnader.”Med andra ord om det behövs städas så
skickas städpersonal till det ostädade stället.
300/2600
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Under slutet av 1800-talet pågick det en kamp mellan dessa två
teorier: Vad gör oss sjuka –är det bakterier/virus eller är det helt
enkelt vårt eget hälsotillstånd, det vill säga miljön i våra kroppar?

PASTEUR OCH BÉCHAMP

Det är vad bakterier är: Städpersonal. Virus är smutspartiklar.
Innebörden av Béchamps teori är att bakterier bara är symptom
för sjukdomen och inte dess orsak. Orsaken hittar vi istället i patientens livsstil och levnadsförhållanden, det vill säga vad han äter,
hur mycket han stressar, vilka gifter han utsätts för, vilken strålning han utsätts för etc. Så följande citat av Béchamp, "Behandla
patienten, inte infektionen”, är mycket klokt.

Vi som ovan läst om kontrollerade försök inser att här …nns mängder
av fällor. Det visade sig, snällt sagt, att han fallit i dessa (Pasteur
kunde nämligen ingen matematisk statistik). I själva verket var
han en bedragare. Detta avslöjades strax efter hans död ty han
hade under alla år skrivit dagbok och efter sin död hamnade denna
dagbok i händerna på en släkting. Släktingen i sin tur publicerade
dagboken.
I dagboken hade han skrivit ner alla sina försök och märkligt nog
hur han hade fuskat med dem. Faktum är att han, med rena bakterieodlingar, aldrig lyckats framkalla en enda sjukdom. Han hade
varit tvungen att ”spetsa” dem med arsenik och/eller kvicksilver. Han avslöjade således själv sitt fusk i denna dagbok. På
sin dödsbädd lär han ha yttrat:
Bakterier har ingen betydelse – allt handlar om miljön i patientens kropp.
300/2600
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Béchamps teori blev naturligtvis inte lika populär som Pasteurs
teori. Den gav inte läkemedelsindustrin samma möjlighet att tjäna
stora pengar som Pasteurs teori. Béchamps teori kom därför att
avfärdas och Pasteurs teori gick segrande ur kampen. En orsak till
detta var att Pasteur hade till synes ”lyckats bevisa sin teori”:
Han "fann" ett sätt att separera ut bakterier från sin naturliga
miljö. Dessa gav han sedan friska kaniner och därmed lyckades han
framkalla sjukdomen –inte sant! Se nedan.

PASTEUR OCH BÉCHAMP

Trots detta har, som vi vet, Pasteurs falska teori överlevt. Vi bör
fråga oss varför? Vi ser idag tydliga bevis på att våra läkemedel inte
behandlar orsaken till sjukdomen utan enbart dämpar och trycker
ned symptomen. Det gäller samtliga sjukdomar. Det är hög tid att
återuppliva Béchamps teori.
Innebörden av ovanstående kan knytas till den "pågående epidemin".
Om Pasteur hade fel och Béchamp rätt så är ett vaccin inte rätt
väg att gå. Det här behöver vi gräva djupare i för att förstå bättre.
Men låt oss nu se ett videoinslag där berättaren bland annat anger
en bok av Ethel Douglas Hume5 som …nns att köpa på Amazon.
Den …nns även som free pdf6 . Berättaren ger även ‡er personer
och dokument. Här så videoinslaget (5 minuter och 18 sekunder):
Louis Pasteur was a Major Fraudster 7 .
För de som tvivlar och tror på Bonniermedia (SVT inkluderat) ger
jag ytterligare två länkar. Den förste med Dr Stefan Lanka8 och den
andre är Covid-19: The Only Bigger Hoax Here Is Germ Theory9 .

Detta PCR-test är den enda grunden för, i Tyskland, men
också över hela världen, att fastställa att vi har att göra med
en pandemi. PCR-testerna kan inte och får inte användas för
att avgöra om vi har att göra med en infektion. De är inte godkända för diagnostiska ändamål, och de kan inte heller det. De
kan inte hitta någon infektion, de kan bara bestämma att
5

https://www.amazon.com/Bechamp-Pasteur-ChapterHistory-Biology/dp/1564599272
6
http://www.mnwelldir.org/docs/history/biographies/Bechamp-orPasteur.pdf
7
https://www.bitchute.com/video/htVsK68ctjfC/
8
https://www.weblyf.com/2020/05/louis-pasteur-and-the-germ-theoryaccording-to-dr-stefan-lanka/
9
https://snooze2awaken.com/2020/04/09/covid-19-the-only-bigger-hoaxhere-is-germ-theory/
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Men alla dessa tester då? Här tar jag hjälp av Dr Reinar Fuellmich
som berättar:

PASTEUR OCH BÉCHAMP

ett speci…kt fragment av en molekyl hittades i kroppen,
men det kan vara vad som helst, det kan också vara rester, till
exempel från processerna i kroppens eget immunsystems kamp
mot förkylning och/eller eller något mer ofarligt. Testerna kan
också ha en positiv e¤ekt på papaya och andra saker, som under
tiden också har skrivits om i media.
Detta innebär att själva grunden, den faktiska grunden för
att fastställa existensen av en pandemi, inte existerar alls
Så när jag sitter och skriver på detta nummer kommer ett brev från
Romelsjös blogg Global Politics10 : WHO har gjort helt om. Av
denna anledning blev även detta nummer på 12 sidor.

Den globala befolkningen är ungefär 7,8 miljarder människor. Om 10% har smittats innebär det 780 miljoner fall.
Det globala antalet dödsfall som för närvarande tillskrivs SarsCov-2-infektioner är 1 061 539, dvs. drygt en miljon människor.
Det ger en infektionsdödlighet på ungefär 0.14%. Helt i
överensstämmelse med normal dödlighet i säsongsin‡uensa och
med förutsägelser givna av många experter från hela världen.
Med tanke på överrapporteringen av påstådda dödsfall i Covid
är dödligheten sannolikt ännu lägre än 0.14% och kan innebära
att Covid är mycket mindre farlig än in‡uensa.
10

https://www.globalpolitics.se/who-bekraftar-av-misstag-att-covid-inte-arfarligare-an-in‡uensa/
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Världshälsoorganisationen har äntligen bekräftat vad vi (och
många experter och studier) har sagt i ‡era månader – coronaviruset är inte mer dödligt än vanlig säsongsin‡uensa.
WHO: s höjdare gjorde detta tillkännagivandet under ett
särskilt möte i WHOs 34 man starka styrelse måndagen den 5
oktober, det verkade bara som att ingen riktigt förstod det.

ROTSCHILD HAR PATENT PÅ TESTER FÖR COVID19

Jag gav tidigare, nummer 4-2020, en …gur över dödligheten i Sverige
fram till augusti 7. Här kommer den uppdaterad till och med oktober 9. Källa SCBs statistikdatabas11 . Röd kurva är medelvärdet
av åren 2015 till 2019. Blå kurva är utfallet för år 2020.

I klartext så mördades gamla och sjuka av hemsjukvård, hemtjänst
och sjukvård. Att sätta in respirator när lungorna fylls av slem är
inte vanvård –det är mord!

Rotschild har patent på tester för covid19
Från bloggen Bakom Kulisserna12 har följande förmedlats:
11

https://scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/overdodligheten-isverige-har-foljts-av-underdodlighet/
12
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/16/atomic-bombshell-vi-har-bevisfor-att-rothschilds-patenterade-covid-19-biometriska-tester-2015-och2017-pirbright-ager-viruset-som-ar-ett-biologiskt-vapen-skapat-av-darpabill-gates-defra/
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Överdödligheten under mars, april och maj är mycket tydlig. Vi ser
nu trenden mot en underdödlighet lika tydligt. Om några veckor
kommer detta tydliggöras alltmer.

ROTSCHILD HAR PATENT PÅ TESTER FÖR COVID19

Den brutala sanningen bakom Covid-19, 5G och det nya GMOvaccin man vill tvinga på varenda människa är att det planerats
sedan länge. Det är inte en pandemi utan en plandemi.
Hela Covid-galenskapen är en maskerad och simulering av Världsbanken / IMF / Rothschilds / Världsekonomiskt forum (i princip
världens "elit", 0,1 %) och deras fjällämmlar.
Hur kunde Richard A. Rothschild skapa ett system och en metod
för testning av en sjukdom som inte fanns, och kunna veta vad
sjukdomen kommer att kallas, inklusive året då sjukdomen kommer
att upptäckas?
Ytterligare bombfakta: Miljoner COVID-19-testpaket har sålts under 2017 och 2018. Data13 från den världsintegrerade handelslösningen visar något förvånande:

Två år före utbrottet av COVID-19 började USA, EU, Kina och
länder runt om i världen exportera miljontals diagnostiska testinstrument för ... COVID-19, en sjukdom som förmodligen inte ens
existerade då.
Sverige importerade år 2018 över 1 miljon tester för COVID-19,
från mängder av stater.
Inget av ovanstående är vettigt såvida inte detta, egentligen, inte
är en pandemi utan en PLANdemi. Och jag tror att följande
artikel bevisar just det: Bevis för att Covid-1914 planerades för att
inleda den nya världsordningen.
13

https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/SWE/year/2018/
trade‡ow/Imports/partner/ALL/nomen/h5/product/300215
14
https://bakomkulisserna.biz/2020/09/30/slutligt-bevis-covid-19planerades-for-att-inleda-den-nya-varldsordningen/
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"2017 och 2018 - två år före COVID-19 –distribuerades hundratals
miljoner testpaket för COVID-19 över hela världen."

COVID-19, 5G OCH NYA GMO-VACCIN

Covid-19, 5G och nya GMO-vaccin
Jag har nyligen fått mig ett föredrag av Jens Jerndal15 tillsänt och
det bifogas tillsammans med Attack mot Kaos 6-2020 i epostutskicket. Ni andra hittar det på hemsidan syntes.be/attack. Här
några utdrag ur föredraget.
Människan är en elektromagnetisk varelse – och inte bara människan. Allt liv uttrycker sig som aktivitet av osynliga elektromagnetiska fält som styr de biologiska processerna i kroppen.
Att foster kan allvarligt skadas av strålning under graviditeten är nu
allmänt känt. Det är också klart påvisat att mobiltelefoner, wi… och
andra strålkällor, som röntgen och mikrovågor, kan orsaka cancer.

De första dödsfallen som tillskrevs Covid-19, inträ¤ade i Wuhan i
Kina, där 5G just hade installerats massivt och koncentrerat, och de
företedde just dessa symptom; de föll plötsligt omkull på gatan och
dog av kvävning. Så dör man inte av en vanlig lungin‡ammation.
Det s.k. vaccin han (Bill Gates) säger att varje människa i hela
världenmåste injiceras med innan vi kan återgå till ett normalt liv
– ”the new normal” – efter Covid-19, tillåtas röra oss fritt, resa
osv., är en helt ny, aldrig förr använd, genmanipulerande (GMO)
teknik som permanent ändrar våra DNA.
15

http://www.syntes.be/attack/dok/6-2020/JensJerndal.pdf
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Här är ett viktigt konkret exempel: Enligt uppgift från expertis på
området, påverkar 5G på frekvensen 60 Ghz blodets förmåga att ta
upp syre. Och utan syre i blodet dör vi mycket snabbt.

LOKAL TYRANNI

Lokal tyranni
Ovanstående får mig att tänka tillbaka på boulen den 6:e augusti
när jag blev bortmotad av Bo Gustavsson och två kvinnor (det
var faktiskt en ytterligare, så kallad man, som uttryckte hat). Bo
Gustavsson viftade med nummer 3 av Attack mot Kaos men kunde
inte uttrycka sig.
I detta nummer sa jag att corona/covid19 inte var farligare än vanlig
snuva. Observera att nu säger WHO samma sak fast de
använder ordet mild säsongsin‡uensa.
Därför frågar jag igen Bo Gustavsson: Vad i nummer 3 baserade
du ditt missnöje på?
Det är lika bra att Bo och ni andra som upphov era röster på Boulebanan inser att jag inte kommer släppa detta. Ni skall o¤entligt be
mig om ursäkt för att ni ordnade så att jag från och med den 6:e
augusti inte längre är välkommen att vara med och spela boule.

Dylikt agerande måste utrotas ty det drabbar så småningom byns
barn, ja alla barn.

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

Mikael Möller
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Tro inte att jag kommer släppa detta. Ni har lyckats göra mig
förbannad ty ert agerande är hatiskt och baseras inte på kunskap.

