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INFORMATION KRING SVININFLUENSAN OCH  
KRING FRÅGAN: VACCINERA ELLER INTE 

 
Denna information är hämtad från Internet, 
och översatt. Informera dig vidare!  
 
En lång rad med internationellt kända läkare och 
forskare vänder sig mot både hysterin kring 
svininfluensan och – framför allt - mot 
vaccineringen. De avråder från att man ska 
vaccinera sig!! Bl.a. Ron Paul, en mycket känd 
amerikansk veteransenator (som är leg. läkare) 
har helt öppet vänt sig MOT vaccinet, exponerat 
en del oegentligheter kring tillverkningen av 
vaccinet och vaccineringen och varnar folk mot 
att vaccinera sig (intervjuer finns att se på 
YouTube, bl.a.  
http://www.brasschecktv.com/page/698.html ). 
Man riskerar nämligen att bli avsevärt sämre om 
man vaccinerar sig, p.g.a. autoimmuna reaktioner 
av ett ämne som heter skvalen och en 
kvicksilver-förening(!). Kvicksilver är ju ett av 
de starkaste gifter vi känner till, och det är starkt 
immuno-toxiskt. Vad har det i vaccin att göra? 
 
Vidare har det bl.a. framkommit att tillverkarna 
för vaccinet ansökte om patent redan ETT ÅR 
SEDAN!!! Hur kunde de se in i framtiden och 
komponera sitt vaccin på rätt sätt, d.v.s. hur 
kunde de veta VILKET virus som kommer att bli 
aktuellt?? En vanlig bortförklaring, när ett vaccin 
inte fungerar är att ’Den drabbade har fått en 
annan stam av virus än den man vaccinerades 
mot. Sorry!’ 

 
Och det senaste: Tillverkarna har krävt ansvars- 
och åtalsfrihet. Jasså, tänker man. Varför är de 
rädda för sin egen produkt?? Kan det vara så att 
tillverkarna VÄNTAR SIG att många kan bli 
ordentligt dåliga av vaccinet och vill avsvära sig 
allt ansvar och slippa betala framtida skadestånd? 

Man kan då fråga sig: om de inte vill ta ansvar 
för sin produkt, vem ska då hållas ansvarig om 
vaccinet visar sig ställa till problem??  
 
 
Vad kan man göra för att inte bli sjuk, då? 
  
Jo, principen är den att oavsett vilket virus man 
får i sig så klarar man sig OM ens eget 
immunförsvar är fungerande. Detta betyder alltså 
att man ska prioritera sin hälsa, eller – se till att 
låta bli att belasta dig så ditt immunförsvar 
fungerar (sov och ät regelbundet, drick tillräckligt 
med vatten, minimera socker och godis, tobak, 
alkohol, kaffe och annat som kan belasta 
kroppen. Magen måste fungera så bra som 
möjligt. Då får ett virus mycket svårt att få 
fotfäste.  
 
Dessutom bör du ha något av följande hemma:  

- 500g ingefära (färsk rot) för att göra 
avkok,  

- Röd solhatt (Echinacea, på hälsokosten),  
- ta minst 5g (d.v.s. 5,000mg) rent, giftfritt 

C-vitamin per dygn, i små doser 
- förbered en halv liter kolloidalt silver,  
- några färska vitlökshuvud,  
- ta 10,000 IE A-vitamin per dag,  
- 5,000IE D3-vitamin per dag,  
- 400IE E-vitamin per dag,  
- ha om möjligt till hands andra ört-

medicinska preparat som är kända för att 
vara verksamma vid virusinfektioner.  

 
Det är i stort sätt omöjligt att undvika att bli 
smittad, men det är inte smitta vi behöver tänka 
så mycket på, utan koncentrera oss på att 
förebygga, d.v.s. öka motståndskraften. 

 


