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Hej!

 

Välkommen till vårt
 

JUBILEUMSFIRANDE

Söndag 27 september

Jordstrålningscentrum firar för att i höst har vi  haft föredrag och kurser i 15 år(!)

Vi har Öppet hus och hälsar alla hjärtligt välkomna!
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Vi bjuder på en härlig lunchbuffé och jubileumsfika
 och så hinner vi umgås!

Allt är naturligtvis GRATIS.

Kom när du vill mellan 14.00-18.00 till Ringvägen 76.

Maila oss gärna och meddela att du kommer, om du har möjlighet,
så har vi lättare att planera mängden mat !

(jc@vingar.se/ 08-510 110 25)

 

Plats: Lokalen ligger på Södermalm.

Ringvägen 76. Portkod 1377.

Gå ner i källaren och sedan till höger till kvarterslokalen.

Närmsta T-bana Skanstull. Uppgång Ringvägen.
Gå Ringvägen rakt fram ca 400 meter till nr 76, på södra sidan av Ringvägen.

Buss 3, 4 och 55 stannar på Ringvägen mycket nära lokalen.
Hållplats Erikdal.

Det tar ca 10 min att gå från Södra Station till lokalen.

 

Alternativ vägbeskrivning i bildspel!
http://kul.adante.se/JUBILEUMSFEST.pps

HJÄRLIGT VÄLKOMNA !

SVININFLUENSAN

Vi har fått ytterligare kommentarer och tips
efter förra och förrförra  Sl@grutenytts inslag om svininfluensa.

Det blir värre och värre  konspirationsteorier som kommer fram!

Observera att vi inte gjort någon bedömning om vad som är sant/falskt.

Vi bara förmedlar inskickad info.  
Myndigheternas versioner av sanningen kan du hitta i media och i tidningar,

men inte de alternativa.
Därför förmedlar vi det media inte tar upp.

Gör din egen bedömning.
………………………………………
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Inskickade mail:

==============================================================

 

www.vaccinationsfaran.se

Kan det vara så, att svininfluensan inte existerar?
Kan det vara så, att anledningen till alla rekommendationer att
vaccinera har andra orsaker än att skydda mot sjukdom?
Varför har VARJE vaccindos separat identitet just nu?
HUR är de olika?
Kan det vara så, att skälet till att någon behöver spåra vem som fått
vilken spruta har andra orsaker?
Kan det vara så, att en massvaccinering är ett bra tillfälle att förse
Jordens befolkning med individuella chip?
Kan det vara så, att chip är möjliga att spåra med hjälp av ett stort antal
mobilmaster?
Eller att skada och döda?
Kan det vara så, att även vaccinet innehåller skadliga ämnen som
kvicksilver och cancer?
Kan det vara så, att allmänheten blir förd bakom ljuset?
Kan det vara så att man skall tvångsvaccinera för att minska jordens
befolkning?

 

http://welt-blog.ch/chip-sitzt-in-der-spritzen-spitze/ 

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/09/08/Another-Shocking-Warning-
About-Swine-Flu-Vaccine.aspx 

Jag väljer i  alla fall  att höja mitt immunförsvar istället för att vaccinera mig.

 

 

==============================================================

http://blog.lege.net/?/239-Vaensterns-raetta-ansikte.html

Tar upp det planerade vaccinationsfolkmordet i
andra delen av artikeln!

Vänsterns rätta ansikte
Sunday, September 20. 2009
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I dag visade vänstern sitt rätta ansikte, med olagligt störande av en värdig manifestation för
Palestina, och hatbrott riktat mot en pensionär med judisk släktbakgrund.
Palestinagrupperna och ISM utgjorde til lsammans med Irans Arbetarkommunistiska Parti
och iranska rojalister (!) en mycket stor motdemonstration, något större än
huvuddemonstrationen, och försökte störa denna.  En ISM:are anföll  fysiskt och brottade ned
pensionären Lasse Wilhelmson, som var en av de två talarna på huvuddemonstrationen, se min
annonsering i  tidigare inlägg.  Huvuddemonstrationens paroller var "Bojkotta Israel" och
"Befria Palestina".  Motdemonstrationen utgjordes av regimkritik mot Iran samt att störa
huvuddemonstrationen - som Lasse skrev i  ett mail, "Jag måste erkänna att det var en något
besynnerlig upplevelse att se trotskister, ismare och pgsare tillsammans med regimkritiska
iranier störa en värdig manifestation för Palestina och bua när vi skanderade "Bojkotta Israel"
och "Befria Palestina"."

Som Anders Püschel skrev på några listor, "Allt detta alltså på grund av att de inte kunde
acceptera en uttalat antisionistisk aktivitet, arrangerad av muslimska organisationer, och
dominerad av araber och iranier.  Var och en kan själv dra sina slutsatser om var angriparna och
deras organisationer står i förhållande till sionismen och till den arabiska och muslimska
minoriteten i det här landet."

Lasse Wilhelmson kommer själv senare att redogöra för detta, så jag berättar inte fler
detaljer just nu.

Men något mycket aktuellt har tagits upp i  kommentarer här på bloggen -
vaccinationsbedrägeriet.  Och kopplingen til l  gänget bakom 9/11.  Det är alltså fråga om
massmördare utan synbart spår av samvete.

Läs hemskt gärna om de anklagelser Len Horowitz nu har lämnat in til l  FBI mot detta gäng:
Len Horowitz - Pandemic Charges Filed With FBI In NYC, 2009-09-17.  Det är alltså rykande
färskt.  Vad de visar är att den "legala" drogindustrin medvetet tänkt begå folkmord i
vinstsyfte (samt kanske av ideologiska befolkningsreduceringsskäl).  Och att detta är
samma gäng som på goda grunder misstänks ligga bakom 11 september attacken mot
tusentals oskyldiga för åtta år sedan.  Vidare samma gäng som kontrollerar det mesta av
media.

Jag brukar säga att den som ser får leva.  Det gäller här.  Och snart.  Genom detaljerna i
ovanstående anklagelser så har nämligen kopplingen mellan Z-gänget (sionister) och 9/11 +
mediekontrollen samt med det planerade folkmordet genom den nya false-flaggen,
vaccinationsbluffen klarnat.  Man får hoppas att det är p.g.a. galloperande dumhet och
stupiditet snarare än av absolut ondska som vänstern genom att tiga ihjäl fakta och
ifrågasättanden agerar medbrottslingar til l  att skydda sionisterna bakom 9/11 från att
avslöjas nu i  snart 8 år, sedan allt blev tydligt efter 11 september 2001 och så många varit
ivriga att förklara - men nästintil l  inget släppts fram.  (Ursäkt: "Bara
konspirationsteorier."  Men jag säger: Låt inte räven vakta hönshuset!)

Uppenbarligen initierade kommentatorer här på bloggen skrev nyligen om ungefär samma
saker som Len Horowitz,
se http://blog.lege.net/?/235-Censurien-pa-DN.html#c2012

Se även fotnötterna #3 och #4 til l  http://blog.lege.net/?/236-Begynnande-visdom.html :

3. 911
http://www.bollyn.com/solving-9-11-the-book/
http://criminalstate.com/2009/09/what-role-did-the-u-s-israeli-relationship-play-in-9-11/

4. Flu
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http://naturalnews.com/swine_flu.html
http://vaccinationsfaran.se/ (Swedish)
http://blog.lege.net/?/235-Censurien-pa-DN.html#c2012 (Swedish)

Det är inte en slump att drogindustrin, såväl den "legala" som den il legala, motarbetar
hälsa.

Alternativmedicinskt intresserade vet att drogindustrin (läkemedelsmaffian) har ett
oerhört inflytande över media och politiker, och håller på att förbjuda kosttil lskott och
annan behandling de ej  kan profitera från.  Jag har de senaste veckorna läst om många
undertryckta forskningsresultat inom hälsa, såsom mot cancer, men att människor blir
friska för en spottstyver l igger inte i  samvetslösa "legala" droghandlares intresse.  Åter, den
som ser får leva.  Dags att "connect the dots".  Vår värld styrs av kriminella.  Se det, eller låt
dem göra vad de har lust med dig.  Och vänstern ingår i  det kriminella nätverket.  Som sagt,
låt oss hoppas att det bara beror på galloperande dumhet och stupiditet snarare än av absolut
ondska.

Leif Erlingsson, spontant och direkt från hjärtat, 2009-09-20. 23:10:00.

 

==============================================================

DE VÄRSTA ÄR INTE DE ONDA
SOM SKAPA ELÄNDET PÅ DENNA PLANET,
UTAN DE GODA SOM INTE AGERAR.

Mina vänner var så god och ta detta meddelandet seriöst  och var räd om våra
frihet att välja. Om en person vägra att ta vaccinationen kan polisen tvinga
den person men om en miljon personer vägra så blir Sverige inte en Polis Stat.
Vaccinationen är farligt. Hitintills har bara två personen drabbats av denna sjukdom,
med detta vill man skrämma människor.
Du får vaccinationen INTE GRATIS det kommer från Skattebetalare.
I flera länder kommer människor att demonstrera.

Detta är INTE ett skämt.

Pax

==============================================================

http://kul.adante.se/Vaccination.doc

http://kul.adante.se/Vaccin.rtf

http://kul.adante.se/Myter om Vaccinering.doc

http://kul.adante.se/Detta visste du nog inte om stelkramp.doc

http://kul.adante.se/swine-flu-info.pdf
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http://kul.adante.se/svininfluensa-AFS-vaccfolder.pdf

Det räcker att man hör de tre första intervjuerna för att man ska bli rädd. 

Kontentan av de engelska texterna och intervjuerna är den att:  

1. Sverige har undertecknat ett dokument med WHO (World Health Organisation) 
om att WHO får lov att beordra Sverige (och c:a 140 andra länder)
att tvångsvaccinera befolkningen om WHO bedömer att det är nödvändigt.  

De svenska experterna frågas inte, och demokratin sätts ur spel helt och hållet.
Individen får inte längre bestämma själv om han/hon vill eller vill inte ta sprutan. 

Sverige kan tvingas att, även om våld skulle krävas i vissa fall, vaccinera alla sina
medborgare.
WHO sammarbeta med de Pharmaceutiska Industrin. Så detta betyder stora pengar för dem.

2. Av någon 'konstig' anledning har definitionen av pandemi (världsomfattande 'epidemi') inte
så länge sedan ändrats av WHO!!!!

Plötsligt så är pandemi något mycket harmlösare.
Detta resulterade ju i att WHO tidigare i somras kunde uppskatta influensaläget som just -
pandemi, vilket är bullshit. 

Pandemi, enligt den korrekta definitionen innebär en snabb spridning av ett allvarligt virus,
med många (millioner) som insjuknar, och ett stort antal döda. 

Detta har inte varit fallet. 

3. Risken för att vi ska tvångsvaccineras är alltså överhängande. OK. Vad är så farligt med
det, då? Jo, vaccinet är fullproppat med ämnen och annat som, istället för att 'skydda oss' mot
viruset, kommer att göra oss väldigt sjuka, och sannolikt orsaka en än värre epidemi, med
massdöd som resultat. 

4. De ingående ingredienserna måste vara garanterat livsfarliga, eftersom tillverkarna har
krävt, och OBS!! fått åtalsimmunitet. Hallå!! Vem ska då ta ansvar för de skador som vaccinet
kommer att orsaka?? 

En av ingredienserna i vaccinet, skvalen är känt från vacciner som gavs de amerikanska
soldaterna inför avresan till Gulfkriget.
En mycket stor andel av dem blev ju dödssjuka, och många dog. Deras sjukdomsbild är känd
som 'The Gulf War Syndrome'.
De som överlevde är sjuka än i dag, och ingen vill ta ansvar för dem. 

Svininfluensavaccinet innehåller en en del källor på Nätet en ännu större mängd skvalen!! 

5. Vaccinera Dig INTE för allt i världen. Svininfluensan är inte så farlig som media gör gällande.
Den klarar de flesta, men inte vaccinet. 
Vaccinet, d.v.s. föroreningarna (s.k. 'tillsatser' - metylkvicksilver, skvalen, etc.) kan ta död på
dig långt innan ett virus gör det. 

 

--------------------------------

Länkar väl värda lite tid och uppmärksamhet: 
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Project Camelot interviewing the whistle blower of the century: Jane Bürgermeister

              http://www.youtube.com/watch?v=PelTWCUmTsU 

This interview is a MUST-SEE for everybody. Think about it, rethink and hopefully you may
act to stop this attempt to harm millions of people. 

 

--------------------------------

 

Dr Rauni Kilde on Swine Flue Conspiracy

       http://www.youtube.com/watch?v=185HKE2c5Gg&eurl=http%3A%2F
%2Fwww.consciousmedianetwork.com%2Fvideo%2F090509.htm&feature=player_embedded#t

 

--------------------------------

Veteran USA Senator Ron Paul, leg.läkare om svininfluensavaccinet 

Ron Paul Puts Swine Flu into Perspective plus 1976 Propaganda

               http://www.youtube.com/watch?v=Bilx-mb1OtM 
-------            

Alex Jones: 

Squalene: The Swine Flu Vaccine’s Dirty Little Secret Exposed

 

                http://www.prisonplanet.com/squalene-the-swine-flu-vaccine%E2%80%99s-dirty-little-secret-
exposed.html

 

-------------------------------------

Jane Bürgermeister's web site. 

              http://www.theflucase.com/Forum/viewtopic.php?f=6&t=61 

Takes time to read this all . Have this as a reference and as a source of info. 

 

----

And this (the link below) is a 'local' solution. Here you can see how to protect yourselves IF they would
manage to inject you with the toxins. 

 

http://www.theflucase.com/Forum/viewtopic.php?f=6&t=61
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--------------------------------

Mae-wan Ho, an internationally renown and accepted researcher, another watch-dog. Runs a site called I-SIS

( http://www.i-sis.org.uk ). 

 

How to Stop Bird Flu Instead 

 

http://www.i-sis.org.uk/HowToStopBirdFluInstead.php

 

Search more info about the swine flu on ISIS' site. 

 

Kvicksilver – ett av de farligaste gifterna

Under lång tid har det arbetats hårt för att få bort kvicksilver inom alla områden där det
används eller har använts, såsom betning av utsäde, amalgam för tandlagning, batterier och
gamla termometrar.

Det finns givetvis goda skäl ti l l  det; kvicksilver är ett av de farligaste gifter som finns, även
i mycket små mängder.
Mot den bakgrunden är det väldigt märkligt att den gamla typen av glödlampor nu ska fasas
ut och bytas mot de nya lågenergilamporna som innehåller kvicksilver.
Tungmetallen är speciellt farlig när den hettas upp, vilket bland annat har framkommit när
krematorierna fått problem med att behandla avlidna som haft tandlagningar.
Hur kommer det då
inte att bli  vid framtida husbränder, när alla lampor i  hela huset är lågenergilampor?
Och hur blir det med folk som inte sopsorterar utan slänger lamporna i  vanliga sopor som
går til l  förbränning?
Men vi behöver inte vänta på sådana olyckor eller slarv med soporna för att inse hur farliga
lågenergilamporna är; redan att ti l lverka dem kan vara livsfarligt.
På en fabrik i  Foshan, Kina, som til lverkade lampor för export ti l l  bland annat Sverige, så
befanns 68 av 72 arbetare vara så il la förgiftade att de måste få sjukhusvård, och på en annan
fabrik hade arbetarna upp til l  150 gånger så mycket kvicksilver i  kroppen än vad som ansågs
ofarligt (enligt brittiska Times den 3 maj).
Jag och min familj  har lagt upp ett lager av de gamla lamporna och använder dem så länge de
räcker.
Vi har helt enkelt mått dåligt när vi  haft lågenergilampor.
Med tanke på hälsoriskerna är det ytterst märkligt att man tar ett så långt steg til lbaka
genom att vil ja införa lågenergilampor med kvicksilver i  hela EU.
Att dessutom vaccinet mot svininfluensan innehåller kvicksilver (i  vaccinets
konserveringsmedel) gör inte saken bättre.
Trots alla tidigare förbud verkar det som om kvicksilvret är ti l lbaka i  vardagen.
Den förste kejsaren av Kina dog av kvicksilverförgiftning. Man tycker ju att vi  borde ha lärt
oss något under de 2 200 år som gått sedan dess.

Erik Kastell
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HJÄLP JORDEN & KLIMAT & MILJÖ
 SKICKA HEALING 

 

Vi  skickar distanshealing till olika ställen på jorden två kvällar per vecka, onsdag
och söndag. 

Tiden är alltid 19:30 - 19:45.
Om det inte passar dig så går det att skicka mellan kl 18 och 20. 

Tillsammans gör vi underverk med miljön och klimatet! 

Här nedan finns mål:
(klicka så kommer du till karta över området)

   
   
   
090923 ONS DK/ Sönderborg & Lilla Bält
090927 SÖN Guatemala (Mellanamerika)
090930 ONS DK/Grönland/ Umanak (västra delen)
   
091004 SÖN Holland/ Amsterdam
091007 ONS ISL/ Reykjavik
091011 SÖN Indien/ New Delhi
091014 ONS N/ Geirangerfjorden
091018 SÖN Irland/ Dublin o vattnet österut
091021 ONS DK/ Naestved
091025 SÖN Israel
091028 ONS N/ Kirkenes/Varangerfjorden

 

 

RADIO- & TV-TIPS  

Tips om aktuella TV-program med alternativ information finns här:

 http://tv.jordstralningscentrum.se/tv-2009-23.htm 
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HUMOR

 

Ur barns skoluppsatser:

 

- "Genom vaccination blir man oemotståndlig, men det räcker tyvärr ej alltid -
endast i sju år."

- "En pessimist är en man, som bara är nöjd när han är missnöjd, och även då är
han på dåligt humör."

- "Mitt på bordet tronade en stor, härlig skinka med ett äpple i munnen."

- "Jesu uppståndelse slog ner som en bomb bland lärjungarna. Alla löpte till
graven, och Petrus låg först."

- "Salome var en fördärvad kvinna, som hade mycket litet på sig och tog av ännu
mera när hon dansade."

- "Adam fick till straff att arbeta och härska över sin hustru."

- "Det är sådant man med vördnad böjer sin hatt för."

 

Finurliga saker sagda av okända:

---

Det är viktigt att vara populär, annars tycker folk kanske inte om en.

---

Det mest fantastiska med en bärbar dator är att den varken blir tyngre eller
större,

oavsett hur mycket information man stoppar i den.

---

Många drömmer om ett evigt liv fast de inte vet vad de ska ta sig till en regnig
söndagseftermiddag.

---

Jag måste börja banta. Enligt vikttabellen är jag 4 meter lång.

---

Vansinne är ärftligt. Man får det av sina barn.
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Gissa nationaliteten...

 
 

Det här klarar du inte!

 

 

Vill du slå vad

?
 

                                      H
 

 

 

 

 

Gissa nationaliteten...
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H 

 

 

Ger du upp redan?
 
 

 
 
 
 

H
 
 
 

 

                                                              H
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Nationaliteten är rysk!!!!!!

 

Tror du mig inte ?

 

 

Se här nedan.........

 

H

 

 

                                              H
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H  

 

RYSKT!

Vad trodde du egentligen?  
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TÄNKVÄRT
 

Det jag ser

 

Om jag sa det jag ser!

Skulle du tro mig!

 

Om jag sa att du är vingklippt och skuren

Skulle du tro mig?

 

Om jag sa att du är fängslad av föreställningar ur ditt förflutna

Skulle du vilja höra mer?

 

Om jag sa att du stressar för andras viljor än din egen

Skulle du lugna dig då?

 

Om jag sa att du är styrd av mycket du inte ser

Skulle det få dig att öppna ögonen?

 

Om jag sa att jag mår bra och ler

Skulle det kunna lura dig?

 

Om jag sa att du är vacker utan smink

Skulle du vara utan då?

 

Om jag sa att du är beskjuten av avund och hat
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Skulle du älska mig då?

 

Om jag sa att du är bunden med rep

Av det du inte vill se

Skulle det glädja dig?

Skulle du be mig att knyta upp?

 

Om jag sa att du sitter i bojor

Skulle du be mig att frigöra dej?

 

Om jag säger att du vaccineras mot din vilja

Att du redan har vaccinerats varken du vill det eller inte i det
kollektiva där vi andas varandra

Här på jorden

Skulle du tro mig?

Om jag sa att jag älskar dig och är rädd för vad du ska tycka om
mig

för allt jag ser hos dig

Skulle du tro mig?

 

Är mitt perspektiv tillåtet hos dig!

Eller är det lättare och bekvämare att inte se?

 

Varje morgon frågar jag mig själv

Vem är jag och varför är jag här?

Jag gör mitt bästa för att leva svaret på ytterligare en fråga
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Vem skulle kärleken vara och varför skulle kärleken vara här?

Kan jag vara det?

Kan du?

Kan vi?

 

Är det här kärlek?

 

Skrivet av Kjell Ström

8 september 2009

 
 

 

 

 

Hoppas vi ses på Öppet hus!
önskar 

Eva Svensson och Per-Uno Fransson  
Jordstrålningscentrum

e-mail:  jc@adante.se
 tel: 08 - 510 110 25    

 www.jordstralningscentrum.se

Tipsa gärna fler personer om Sl@grutenytt,
så de också får en chans att hitta och börja utforska de osynliga världarna!

Varför inte vidarebefordra detta till lämpliga vänner och bekanta ?
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Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida

Adante (hälso-sajten)
ett annat nummer av

Slagrutenytt

nästa
Slagrutenytts

indexsida
föregående
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