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Jag har fått en ny förebild. Den fantastiska modiga sanningssökande forskaren 

Dr Judy Mikovits har i sin bok ”Plague of Corruption - Restoring Faith in the 

Promise of Science” (Korruptionens plåga – Att återupprätta tron på 

vetenskapens löften) tillsammans med juristen Kent Heckenlively avslöjat hur 

forskningen inom medicinen kan korrumperas med stor skada för mänskligheten 

som följd. Boken är dedikerad ”To the brave who always fight for the truth” – 

”till de modiga som alltid kämpar för sanningen”.  

  Judy Mikovits namnger bedragare inom forskningen och berättar hur det 

gått till och hur forskningen använts. Därmed har hon skakat om den medicinska 

forskarvärlden och blivit karaktärsmördad, hånad och förlöjligad och till och 

med fängslad utan grund, vilket hon berättar ingående om i boken.  

  Boken är till stora delar svårläst för en social- och beteendevetare som jag, 

utan någon som helst naturvetenskaplig eller medicinsk bakgrund. Men det jag 

förstått skrämmer och gör mig ännu mer undrande inför skolmedicinens verk-

samhet.  
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  Jag har tidigare läst docent Ralf Sundbergs böcker ”Forskningsfusket – Så 

blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin” (2011)1 och ”Forskningsfusket 

bara fortsätter - Macchiariniskandalen & Karolinska Institutet - De ekonomiska 

och politiska drivkrafterna” (2016).2 Jag har också läst professor Johan 

Thybergs bok ”Forskning till Salu - En Granskning av Karolinska Institutets 

Dolda Agenda” (2010).3 Den danske läkaren Peter C. Gøtzsches böcker blev 

nog droppen som gjorde att jag tappade tilltron till den skolmedicinska forskningen 

och verksamheten, ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet - Hur 

läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården” (2015)4 och 

”Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse” (2016).5 Hur ska vi kunna lita på 

att vi får korrekta diagnoser och vetenskapligt korrekt behandling?  

  Sanningsförmedlare som de nämnda författarna och Dr Judy Mikovits är 

enormt viktiga för att vi ska återfå en forskning som är tillförlitlig och som inte 

styrs av läkemedelsindustrins och karriärhungriga forskares intressen. Hon 

skriver att syftet med boken är att hon hoppas att vetenskapen och forskningen 

ska bli ”guidad tillbaka till sina grundläggande principer”, vilket handlar om 

att söka sanningen (s. 19). 

Vem är Dr Judy Mikovits? 

Judy Mikovits är enligt Wikipedia född 1957 eller 1958. Det är första gången 

jag ser en sån osäker åldersbeskrivning av en känd person på Wikipedia. Hon är 

alltså 62 eller 63 år i skrivande stund. Hon är gift med David som är 20 år äldre 

än henne.  

 

 
1 Min artikel om boken finns på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket-

Ralf%20sundberg.pdf  
2 Min artikel om boken finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket_bara_fortsatter.pdf  
3 Min artikel finns på - http://www.piahellertz.com/Forskning_till_salu.pdf  
4 Min artikel finns på - 

http://www.piahellertz.com/Dodliga_mediciner_och_organiserad_brottslighet.pdf  
5 Min artikel finns på - http://www.piahellertz.com/Dodlig_psykiatri-Peter_Goetzsche.pdf  

http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket-Ralf%20sundberg.pdf
http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket-Ralf%20sundberg.pdf
http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket_bara_fortsatter.pdf
http://www.piahellertz.com/Forskning_till_salu.pdf
http://www.piahellertz.com/Dodliga_mediciner_och_organiserad_brottslighet.pdf
http://www.piahellertz.com/Dodlig_psykiatri-Peter_Goetzsche.pdf
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  Judy Mikovits’ doktorsavhandling som hon försvarade och publicerade år 

1991 förändrade behandlingen av patienter med HIV-AIDS. ”Den handlade om 

hur HIV gömmer sig från immunsystemet som en Trojansk häst och hur droger 

som riktades sig mot denna Trojanska häst kunde vända denna dödliga sjukdom 

och kunde förändras till en hanterbar sjukdom” (s. XXXI).  

  Dr Mikovits berättar att hon arbetade med att isolera infekterad HIV från 

saliven under den period när människor fick höra att ”oralt sex var säkert sex” 

(s. 67). Hon menar också att om hennes forskning hade fått publiceras under 

dessa tidiga dagar av epidemin så är hon säker på att man hade kunnat motivera 

för att undvika sex med smittade. ”Men jag var bara en låg laboratorietekniker 

vid den tiden och var inte tillåten att vara medförfattare till vetenskapliga 

artiklar” (s. 68). 

  Men det var också människor med blödarsjuka som fick HIV via blod-

transfusioner. Hon berättar att företaget Bayer hade sålt blodkoagulerings-

mediciner som var smittade med AIDS-virus för miljontals dollar till Asien och 

Latinamerika i mitten på 1980-talet, medan man sålde en säkrare version till väst 

(s. 68). Detta ledde till många rättegångar och stora skadestånd till offer. 

  Hon berättar historien om den professionelle basketbollspelaren Magic 

Johnson som testades positiv för HIV-viruset. Han gick med på att använda den 

medicin som Judy Mikovits  utvecklat, trots varningar från den medicinska 

omvärlden som sa att medicinen var så farlig att man inte fick använda den 

förrän i ett senare skede av sjukdomen. Mikovits berättar att Magic aldrig 

utvecklade AIDS och fortfarande lever och har hälsan liksom miljontals andra 

människor som smittades av HIV och fick använda medicinen. Som en liten 

poäng får jag veta av en vän att Magic Johnson spelade för Borås Basket i flera 

år efter sin HIV. 

Och vi gjorde till och med mer. Vi lärde oss inte bara att tysta viruset utan 

upptäckte även hur vi kunde spola ut det från sina gömställen och utrota det, så 

det kunde bli ett verkligt botemedel (s. XXXI) 

Judy Mikovits har arbetat på flera välkända forskningsinstitutioner i USA, 

exempelvis det ökända Fort Detrick i USA där biologiska vapen framställs. Hon 

berättar att president Nixon hade ett tal år 1969 där han varnade för det 

amerikanska forskningsprogrammet omkring biologiska vapen och ville stoppa 

programmet. Han menade att: 

  Biologiska vapen har massiva, oförutsedda och sannolikt okontrollerbara  

  konsekvenser. De kan skapa globala pandemier och försämra hälsan för framtida  

  generationer” (s. 59). 
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  Agent Orange som spreds över Vietnam i mängder under kriget var just ett 

sådant dödligt biologisk vapen som utvecklats på Ford Detrick i USA (s. 60).  

 
Agent Orange sprids i Vietnam under kriget 

Området omkring Fort Detrick användes även av militären för att testa 

koncentrationen av Agent Orange. Man använde helikoptrar och flygplan för 

detta.  

  Advokaten Mike Hugo granskade cancerfallen omkring Fort Detrick och 

det var ”extremt störande” iakttagelser. Han granskade en karta över cancerfall 

där en svart prick visade vilka hus som drabbats. ”Kartan var nästan helt 

svart”, konstaterade han (s. 61). Mike Hugo engagerade den kända miljöakti-

visten Erin Brockovich som blev känd i filmen med hennes namn där hon 

spelades av Julia Roberts. Den blev en av mina favoritfilmer. Fallet med 

cancern vid Fort Detrick togs ända upp till Högsta Domstolen där det förnekades 

(s. 62). Fort Detrick användes också som förråd för gifterna.  

  Här vill jag nämna att den svenske läkaren och onkologen Lennart 

Hardell från Örebro tog upp de närbesläktade fenoxisyrorna som användes i 

svenskt skogsbruk och lyckades få stopp på det tack vare ett stort folkligt stöd av 

miljö-rörelsen.6 

  Jag antar att detta var föregångaren till dagens forskning inom geoengi-

neering, som ”avser en storskalig och avsiktlig manipulering av en planets 

klimat. Det har på senare år kommit att användas för att beskriva olika 

tänkbara tekniska ingrepp för att stoppa den pågående uppvärmningen av 

jorden (klimatförändringen)”.7 I vardagsspråk används begreppet ”chemtrails”, 

kemikaliespår, till skillnad från ”contrails”, kondensationsstrimmor.8 

 
6 Tack Ingemar Ljungqvist för uppgiften. Lennart Hardell skriver om detta på sin blogg - 

https://lennarthardell.wordpress.com/category/fenoxisyror/  
7 Citatet är hämtat från SMHIs information 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatpaverkan/geoengineering-1.75609    
8 Jag har skrivit ett par artiklar om ”chemtrails” som sen kom att ingå i min bok ”Att leka Gud 

– Om klimatdebatten, geoengineering och en ny världsordning” (2015). Den kan läsas i sin 

helhet på - http://www.piahellertz.com/Att_leka_Gud-

Om_klimatdebatten_geoengineering_och_en_ny_varldsordning.pdf  

https://lennarthardell.wordpress.com/category/fenoxisyror/
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatpaverkan/geoengineering-1.75609
http://www.piahellertz.com/Att_leka_Gud-Om_klimatdebatten_geoengineering_och_en_ny_varldsordning.pdf
http://www.piahellertz.com/Att_leka_Gud-Om_klimatdebatten_geoengineering_och_en_ny_varldsordning.pdf
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  Detta var 50 år innan Coronaviruset Covid-19 hotar världens ekonomier 

och skrämmer med sin ”dödlighet” som enligt statistik inte verkar vara värre än 

vanliga säsongsinfluensor. Vissa källor menar att Covid-19 kan vara ett 

biologiskt vapen.9 

  Judy Mikovits funderade ofta på ”var finns den bästa platsen inom 

forskningen?” (s. 19) och säger att hon grubblat på det under flera decenniers 

verksamhet. Var det inom regeringsfinansierad forskning? Eller var det inom 

industrin? Hon kom fram till att det både inom regeringsfinansierad och 

industrifinansierad forskning finns enorma möjligheter, men båda kan också lätt 

gå mycket snett om de som bestämmer saknar integritet och låter sig 

korrumperas, vilket sker inom båda områdena. 

  Dr. Mikovits beskriver sig som en ”rebell från starten”. Robert F 

Kennedy jr som är en amerikansk jurist och författare har skrivit Förordet till 

boken. Han är son till den mördade Robert F. Kennedy och brorson till den 

mördade president John F. Kennedy. Han driver ”Childrens Health Defense”10 

och är bland annat kritisk mot vaccinering av barn. I Förordet berättar Kennedy 

om forskare som gått före och kämpat för sanningen och blivit illa behandlade. 

Han börjar med Galileo Galilei som for illa eftersom han genom sin forskning 

ifrågasatte det då rådande paradigmet om att Jorden var universums centrum. Att 

påstå att Jorden rörde sig kring Solen var hädiskt. Kennedy jämför Judy 

Mikovits’ situation med Galileis.  

 
 

  Mikovits’ brott var att i sin forskning komma fram till resultat som hotade 

den medicinska företagen med finansiell katastrof. Jag vill inte ens försöka 

förklara men det hade att göra med avslöjandet att forskarna använde cellkul-

turer från djur när de framställde vacciner. Mikovits fick sparken från sin 

institution. Hon blev förföljd av mystiska män och insåg att hon var bevakad. 

 
9 I den här videon undrar solforskaren Dane Wigington som driver GeoengineeringWatch.org 

om Covid-19 är ett biovapen och lägger fram fakta. 

https://www.youtube.com/watch?v=A-uvnXXZRlQ&feature=youtu.be 
10 https://childrenshealthdefense.org/  

https://www.youtube.com/watch?v=A-uvnXXZRlQ&feature=youtu.be
https://childrenshealthdefense.org/
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Strax därefter blev hon arresterad och satt i fängelse under fem dagar. Under 

tiden gick tjänstemän från National Institutes of Health, som är en operativ 

division under det amerikanska hälsovårdsdepartementet, igenom hennes hem 

och forskningsanteckningar. De påstod att hon olagligt tagit med sig anteck-

ningsböcker från institutionen.  

 

Det visade sig att de innan dess hade tagit anteckningsböckerna från hennes 

kontor och placerat dem i en garderob i hemmet med syfte att kriminalisera 

henne (s. XII).  Hon ställer frågan: ”Vad tror jag var mitt verklig brott? – Jag 

följde vetenskapliga data och lyssnade på patienterna!” (s. XXII) Hon 

arresterades men hon blev aldrig åtalad för att ha stulit sina egna forsknings-

rapporter. 

  Hon erbjöds att underteckna en överenskommelse där hon skulle säga att 

hennes forskningsartikel i Science i oktober 2009 var fel, men hon vägrade. 

Science, som tidigare höjt hennes forskning till skyarna, drog nu in hennes 

artikel.  

  På grund av hot och övervakning insåg hon att hon inte kunde bo hemma så 

hon och hennes man bestämde sig för att bo på deras båt en tid för att skydda 

sig.  

  Judy Mikovits fick nu inget arbete och därmed ingen möjlighet att 

återupprätta sitt goda namn och rykte. De vetenskapliga skrifterna, som alla var 

kontrollerade av Big Pharma, vägrade nu publicera hennes artiklar. Hon fick 

stora ekonomiska problem. Hennes livs besparingar försvann. Advokater 

kostade pengar när de försökte hjälpa henne att avslöja de falska anklagelser hon 

utsattes för.  

  Att läsa om hennes erfarenheter var som att läsa en kriminalroman. Så 

behandlas modiga forskare som vågar gå mot strömmen och avslöja den 

korrupta forskningen. Till slut förstod hon att enda sättet att få förmedla sin 

berättelse var att skriva en bok, vilket medförfattaren advokaten Kent 

Heckenlively rådde henne till. Hon konstaterar att rättsväsendet är korrupt och 

att media, politiker, forskare och läkare är köpta eller tvingade till tystnad. Hon 

skriver ”För att undvika missförstånd vill jag meddela att jag aldrig någonsin 
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kommer att döda mig själv!” (s. 43) 

  Men hon berättar också om roliga saker i sitt liv. Bland annat att hon älskar 

sport och spelade själv ”softboll” och fotboll och ishockey på vintern. ”Men jag 

skrattar när jag säger att jag spelade fotboll, för jag rörde nästan aldrig bollen” 

(s. 21). Däremot visar hon sig mycket ofta i intervjuer på videor och på bilder i 

sportkeps. 

 

 

  Robert Kennedy nämner flera namn som fick liknande behandling av dem 

som makten haver, bland andra Dr. Ignaz Semmelweis som fann att 

mödradödligheten försvann när han tvingade läkarna att tvättad sina händer11, 

Dr Herbert Needleman som forskade på neuroutvecklingsskador orsakade av 

blyförgiftning och Rachel Carson, som skrev ”Tyst vår” år 1962 och avslöjade 

de skador som Monsantos DDT förorsakade. Hon kallades ”hysterisk kvinna”. 

Kennedy nämner också den danske läkaren Peter Gøtzsche och berättar att han 

blev utkastad från Cochran Institutet, som han varit med om att grunda, på 

grund av de avslöjande böcker han skrivit som jag nämner ovan. 

  Robert Kennedy avslutar Förordet med att säga att 

 

  Om vi vill fortsätta njuta av demokrati och kunna försvara våra barn från de   

  krafter som försöker behandla mänskligheten som en handelsvara, då behöver  

  vi modiga forskare som Judy Mikovits som är villiga att förmedla sanningen till  

  makten, även om det innebär svåra umbäranden (min övers. s. XX) 

Judy Mikovits skriver att hon under sin forskningsprocess omkring vacciner har 

börjat förstå varför vaccinskadade barns föräldrar har börjat betrakta regeringen 

som sin fiende (s. 139). Hon nämner exempelvis att omkring 1,8 miljoner barn i 

USA har autism. 

 
11 https://sv.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Semmelweis  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Semmelweis
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CFS och HIV/AIDS 

Judy Mikovits berättar att i mitten av 1930-talet utbröt en sjukdom som kallades 

CFS, som är en är en neurologisk sjukdom som gör patienten mycket trött och 

utmattad. Utbrottet drabbade 198 läkare, sjuksköterskor, medicinska tekniker 

vid Los Angeles County Hospital under ett polioutbrott. Konstigt nog var det 

bara sjukhuspersonalen som drabbades, inte patienterna.  

  I samband med en text om poliovirus berättar Judy Mikovits att hennes 

medförfattare juristen Kent Heckenlively frågade: ”Är det så här det har hänt? 

När man använde vävnad från djur för att odla virus så plockades andra virus 

upp från dessa djur och detta injicerades i människor som passagerare i 

vacciner?” (as passengers in vaccines?) Poliovaccenet passerades flera gånger 

via vävnad från hjärnan av möss. Offren för detta vaccin fick stora ersättningar. 

Detta var omkring år 1939 (s. XXVI).  

  Den sjukdom som hon berättar mycket om kallas XMRV och som man 

menade låg bakom kroniskt trötthetssyndrom och även prostatacancer. Jag ska 

inte försöka redogöra, men ett ytligt googlande avslöjar hur enormt kritiserad 

och motarbetad Judy Mikovits blev, även av svenska läkare.12 Det som hände 

dokumenterade hon och Kent Heckenlively i boken ”Plague13 - One Scientist's 

Intrepid Search for the Truth about Human Retroviruses and Chronic Fatigue 

Syndrome (ME/CFS), Autism, and Other Diseases” (2014) (- En forskares 

otrygga sökande efter sanningen om mänskliga retrovirus och kroniskt 

trötthetssyndrom (ME/CFS), autism och andra sjukdomar).  

                   
 

 
12 https://www.dagensmedicin.se/opinion/gastkronika/xmrv-var-inte-orsaken-till-kronisk-

trotthet/  
13 Plague betyder pest, hemsökelse, plåga och farsot.  

https://www.dagensmedicin.se/opinion/gastkronika/xmrv-var-inte-orsaken-till-kronisk-trotthet/
https://www.dagensmedicin.se/opinion/gastkronika/xmrv-var-inte-orsaken-till-kronisk-trotthet/


9 

 

  Jag Googlar för att försöka få förklaringar på svenska. ME/CFS - ME står 

för myalgisk encefalomyelit. Myalgi betyder muskelsmärta och encefalomyelit 

är en inflammation i hjärna och ryggmärg. CFS står för chronic fatigue 

syndrome, som betyder kroniskt trötthetssyndrom.14 

                      
  Dr Mikovits berättar att för dem som diagnostiserades med HIV på 1980-

talet var det liktydigt med en dödsdom.15 Dr Mikovits arbetade en hel del med 

HIV-viruset. Hon berättar att det var en turbulent tid eftersom det uppstod en 

vetenskaplig kontrovers omkring uppgiften att Dr Robert Gallo, som var den 

mest citerade forskaren under 1980-och 90-talen, egentligen hade försökt ta åt 

sig äran för upptäckten av HIV-viruset som den franske forskaren Luc 

Montagnier gjort. ”Var det ett försökt till stöld eller bara ett ärligt misstag?” 

(s. 20). 

  År 2013 läste jag och skrev en artikel om Ingemar Kwame Ljungqvists 

bok ”AIDS TABU – Ursprung – Utveckling – Behandling” (1992).16 Det var en 

oerhört avslöjande bok om maktkamperna inom den medicinska forskningen. 

Jag skriver på ett ställe i min artikel: ”Det är svårt att tro att begåvade forskare, 

professorer och läkare kan sälja sig till så kränkande, nedsättande och även 

bedrägliga uttalanden och attacker. Jag började känna ett enormt obehag inför 

tanken att försöka beskriva”. 

 
14 Förklaringen hämtad från https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarna-och-

nerver/langvarig-trotthet-och-narkolepsi/mecfs/.  
15 En mycket avslöjande video om HIV och AIDS som censuren verkar ha missat – ”Aiding 

AIDS” -

https://www.youtube.com/watch?v=HeY1EGWdaO4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0KzN

9DgKR7C8y7kGcJsvFW4ikEznjaIpIbWVFdWNPtuxvSYcFoc3yDy_Y  
16 Min artikel ligger på min Boksida - http://www.piahellertz.com/AIDS.pdf  

https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/langvarig-trotthet-och-narkolepsi/mecfs/
https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/langvarig-trotthet-och-narkolepsi/mecfs/
https://www.youtube.com/watch?v=HeY1EGWdaO4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0KzN9DgKR7C8y7kGcJsvFW4ikEznjaIpIbWVFdWNPtuxvSYcFoc3yDy_Y
https://www.youtube.com/watch?v=HeY1EGWdaO4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0KzN9DgKR7C8y7kGcJsvFW4ikEznjaIpIbWVFdWNPtuxvSYcFoc3yDy_Y
http://www.piahellertz.com/AIDS.pdf
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Ingemar Kwame Ljungqvist med sin bok ”AIDS TABU” 

Hur begår man det perfekta brottet inom vetenskapen? 

Judy Mikovits samarbetade med en annan forskare, Dr Frank Ruscetti, en 

pionjär när det gällde forskningen om mänskligt retrovirus. Retrovirus är en 

speciell klass av virus där somliga, som HIV, är farliga medan andra inte tros 

göra någon skada.17 Det beskrivs som ett ”smygande virus” som kan tränga in i 

en kropp utan att larma immunsystemet. Innan det dödar förstör det immun-

systemet. Det gör att många retrovirus exempelvis orsakar cancer (s. x). 

  Dr Mikovits skriver att vetenskapen borde följa advokaters arbetssätt. Hon 

beskriver hur advokater måste försvara de mest hatade människorna i samhället 

eftersom de måste följa en bestämd process. Hon menar att idag har forskningen 

korrumperats av pengar från näringslivet och menar att det kommer att leda till 

dålig hälsa hos människor, vare sig det handlar om en fetmapandemi, autism, 

Alzheimers, Parkinson eller Multipel Skleros (s. 4).  Hon nämner också den 

snabba utbredningen av cancer och mentala problem hos unga. 

  Samarbetet med Dr Ruscetti blev mycket betydelsefullt för Judy Mikovits 

och hon lärde sig vetenskaplig noggrannhet av honom. Hon beskriver sig själv 

som den lilla pojken i H C Andersons saga ”Kejsarens nya kläder”, som 

påtalar att kejsaren faktiskt är naken. Hon berättar att folk ibland frågar hur det 

kan komma sig att hon fortfarande lever och då svarar hon ”Gud har en viss 

känsla för humor!” (s. 5).  

Döda läkare 

I ett kapitel tar Judy Mikovits upp det skrämmande fenomenet att obekväma 

läkare och forskare dör, ofta oförklarligt. De har gjort det tidigare – och de gör 

det fortfarande. Inledningsvis nämner hon paret Clinton och de märkligheter 

 
17 Jag hämtade förklaringen från - https://www.vetenskaphalsa.se/virus-i-arvsmassan-viktiga-

for-var-hjarna/  

https://www.vetenskaphalsa.se/virus-i-arvsmassan-viktiga-for-var-hjarna/
https://www.vetenskaphalsa.se/virus-i-arvsmassan-viktiga-for-var-hjarna/
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som sker i deras kölvatten.18 En läkare som dog hade visselblåst om att många 

patienter dog av influensa och att den gemensamma nämnaren var att de alla 

hade blivit vaccinerande (s. 43).  

  Judy Mikovits nämner inte de många naturläkare som dött oförklarligt och 

mystiskt. Erin Elizabeth som driver sajten Health Nut News har dokumenterat 

fler än 60 holistiska läkare, som har hittats döda de senaste åren. De flesta av 

dem var behandlare som erbjöd alternativa eller naturmedicinska behandlingar. 

Majoriteten av dessa läkare var också negativa mot genetiskt modifierade 

livsmedel, GMO.19 

Farliga vacciner 

Dr Mikovits berättar om de många åtal och rättegångar som drevs med 

anledning av vaccinerna och de otäcka konsekvenser vaccinerna förde med sig. 

Det var flera advokater inblandade i flera olika mål. De samarbetade och 

jämförde data med varandra. ”Vi behövde vinna. Vi hade inte råd att förlora för 

vi måste visa hur dålig den här vaccinen är!” (s. 51).  

Dr Mikovits hittade en advokat 

Hon skriver att det sannolikt inte finns en bättre advokat i hela världen som 

förstod vad som hänt henne än Mike Hugo (s. 50). Han hade haft mer än hundra 

vaccinfall och arbetade med mer än 500 skadeanmälningar. Han arbetade också 

med fall där kvinnor fått skador på grund av silikonimplantat i brösten. Han 

hade omkring 1,800 kvinnor som hade fått hälsoproblem på grund av silikon-

implantaten (s. 57). 

  Han verkar ha haft ett stort och generöst hjärta. Bland annat berättar Judy 

Mikovits att Mike Hugo beslöt att ekonomiskt hjälpa en kollega, som arbetade 

med ett par fall med miljöåtal mot ett par företag. Advokaten hette Jan  

Schlichtmann som porträtterades i filmen ”A Civil Action” där Schlichtmann 

spelades av John Travolta. Schlichtmann lär ha sagt att Travolta säkert tjänade 

mycket mer på att spela Schlichtmann än Schlichtmann själv tjänade på att spela 

sig själv (s. 50). Filmen handlar om en advokat som kämpar i många år för 

upprättelse för flera familjer i Massachusetts, vars barn dött av gifter i grund-

vattnet och baseras på en sann historia. 
  En advokat tog kontakt med Mike Hugo och berättade att en forskare funnit 

att vacciner leder till autism (s. 58). Den forskaren var Dr. Andrew Wakefield 

som senare blev känd och ökänd och karaktärsmördad för sin film om detta, 

”Vaxxed”. När man Googlar på Dr Wakefield är det tydligt hur officiella 

 
18 Om man Googlar på Clinton och Body Bag får man många träffar. 
19 Erin Elizabeth (2016) Holistic Doctor Death Series: Over 60 Dead In Just Over A Year - 

http://www.healthnutnews.com/recap-on-my-unintended-series-the-holistic-doctor-deaths/  

 

http://www.healthnutnews.com/recap-on-my-unintended-series-the-holistic-doctor-deaths/
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informationskanaler och mainstreammedia förlöjligar och karaktärsmördar en 

forskare som kommer med farliga resultat. Mike Hugo varnade dr Wakefield för 

att gå till rättegång med de argument han hade, men dr Wakefield lyssnade inte, 

och förlorade i rätten (s. 58).  

  Judy Mikovits’ berättelser om advokaternas kamp när det gällde att komma 

åt brotten inom vaccin- och medicinindustrin är skrämmande. Advokater blev 

ruinerade när gigantföretagen satte in sina motkrafter.  

  Under de år som Mike Hugo var advokat för målsäganden i rättegångar 

fick han också en inblick i företagens kontroll- och övervaktningsagenda (s. 53). 

Judy Mikovits berättar en del historier om hur detta kunde gå till. Hennes 

medförfattare Kent menade att det liknade ”maffians” metoder (s. 56). Mike 

Hugo kunde dock förstå att det handlade om att skydda tillgångar och investe-

ringar.  

  Dr Mikovits’ fall handlade i huvudsak om att man använda djurvävnader 

för att odla virus för vacciner eller för att utveckla andra biologiska produkter. 

Att man överförde dessa djurvirus till människor där de orsakade en mängd 

olika sjukdomar för dem, från autism till ME/CFS och cancer, samt nya ålders-

sjukdomar som Alzheimers och liknande (s. 63).  

  ”Vi trodde att vi visste vad vi gjorde i dessa laboratorier, men det gjorde vi 

inte”, skriver Judy Mikovits. ”Hela mänskligheten är i fara, speciellt labora-

toriearbetare” (s. 63). 

XMRV 

Dr Mikovits skriver att de trodde att XMRV, som låg bakom kroniskt trötthets-

syndrom och även prostatacancer, skulle bli ett mycket värre problem än HIV (s. 

78). Man ville därför ha råd om hur man skulle gå vidare och nu nämns Dr 

Tony Fauci, som gjort sig känd under den pågående ”coronapandemin”, för 

första gången i boken (s. 85). Han var chef för National Institute of Allergy and 

Infectios Disease (NIAID). Judy Mikovits trodde att den kontakten skulle lösa 

problemet för de patienter som betraktades som ”tokiga” och förnekades 

verksam behandlingsterapi som kunde ha botat HIV-AIDS. ”Men inte förstod vi 

att Dr. Fauci inte alls var intresserad av att låta detta hända” (s. 85). Sen 

beskriver Judy Mikovits vad Dr Fauci egentligen gjorde. Han kontaktade Dr Ian 

Lipkin från Columbia University, ”the great debunker” som hade deltagit i en 

liknande skamlig agenda mot Dr Andrew Wakefield (s. 86).  

  ”Jag hade svårt att förstå att vetenskaplig och medicinsk forskning kunde 

vara så farlig för en människas hälsa”, skriver Judy Mikovits (s. 86). Hon 

beskriver mycket konkret på många sidor hur enormt illa hon var utsatt. Hon 

insåg att det som pågick inte var vetenskap utan politik (s. 90). ”Men jag är en 
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kämpe”, skriver hon. I boken förmedlar hon en mycket konkret kritik mot det 

som sker inom den medicinska forskningen. Och det är skrämmande… 

Vacciner – igen 
I ett slutkapitel går Dr Mikovits in på HIV och även på Ebola. Hon förstår att 

hon i boken förstört tilltron till vacciner och hon ber om förlåtelse för de 

problem hon kan komma att skapa för vänner och familj (s. 141). Hon ber också 

att läsaren ska undersöka hennes påståenden mycket noggrant för att se om hon 

gjort några fel när det gäller fakta och tolkningar, även om hon själv känner sig 

enormt säker på det hon gjort. Hon har haft mycket skickliga och noggranna 

medarbetare.  

  Här nämner hon begreppet ”Zoonosis” som innebär sjukdomar som kan 

spridas mellan djur och människor. Hon menar att zoonosis kan stå för mer än 

60 procent av kända infektionssjukdomar och åtminstone 75 procent av alla nya 

infektioner och är därför en av de största utmaningarna när det gäller människors 

hälsa som vi någonsin hört talas om. Sen räknar hon upp 23 olika sjukdomar 

som vi fått från djur, bland andra: mjältbrand, fågelinfluensan, kattfeber, 

denguefeber, Ebola, malaria, pest, rabies, ringmaskar, svininfluensan med mera 

(s. 142). Hon menar att den största zoonotiska sjukdomen är HIV-AIDS, som 

smittade omkring 60 miljoner människor och innebar världens värsta plåga. Den 

skyldes på de homosexuellas livsstil. Dr Mikovits menar att HIV kom från en 

”primat”, d.v.s. från en apa eller från schimpansvirus (s. 143). Hon forskade på 

detta virus under tidigt 1980-tal på Fort Detrick.  

  En teori var att viruset hoppade från schimpans till människa genom ett 

vaccinförsök som gjordes i Belgiska Kongo från 1957 till 1960. Då dödades 

omkring 500 schimpanser för att man skulle kunna använda deras njurceller för 

att kunna odla poliovaccin. Det vaccinet gavs till mer än en miljon afrikaner 

under den perioden (s. 143). Det fanns dock ett visst motstånd mot att använda 

schimpanser. Officiellt skyldes epidemin på ”bush-meat” och ”cut-hunter”, 

vilket innebar att en jägare som jagade schimpanser skar sig och därför blev 

smittad (s. 144). Dr Mikovits diskuterar och analyserar dessa teorier och finner 

dem inte trovärdiga.  

  Läs gärna den spännande berättelsen om schimpansen Marilyn i Ingemar 

Ljungqvists artikel ”Marilyn - Död i Maryland – en uppvisning i forskarnas 

egna apkonster” (2019) där han skriver: ”Schimpansen Marilyn hölls fram som 

det ultimata beviset för att Aids-viruset härstammade från Afrikas djungler. 

Budskapet togs okritiskt emot av en samlad journalistkår. Även ”forskarna” 

stämde upp i hyllningskören. Den sanna historien om HIV-virusets ursprung är 

dock en helt annan…” 20 

  Alla vacciner har odlats i djurvävnader, vanligtvis i flera olika arter, apor, 

möss, fåglar och kor (s. 150). Alla dessa arter kan föra över en patogen till 

 
20 https://www.vaken.se/marilyn-dod-i-maryland-en-uppvisning-i-forskarnas-egna-apkonster/  

https://www.vaken.se/marilyn-dod-i-maryland-en-uppvisning-i-forskarnas-egna-apkonster/
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människan.  

  En liten utvikning som Judy Mikovits inte nämner är spanska sjukan. Min 

mormor dog i spanska sjukan år 1918 när min mamma var bara sju år. Gina 

Kolata som skrev boken ”FLU - The Story of the Great Influenza Pandemic of 

1918 and the Search for the Virus That Caused It” (2011) berättar att en metod 

som blev vanlig när det gällde att utveckla vaccinationerna var att ta sekret från 

sjuka människor och inympa det på folk. Detta medförde svåra inflammationer 

och det verkade vara det som i huvudsak orsakade döden, inte själva influensan. 

Amerikanska soldater dog som flugor efter denna vaccination vilket även 

drabbade en hel del människor här i Sverige. Min bror, som ägnar sig åt 

släktforskning, skriver: ”Varför mormor vaccinerade sig är obegripligt då 

henne systrar och bröder samt morfar avstod från det. Hon insjuknade och dog 

på Östersunds sjukhus den 1:a september 1918”. 

  Jag citerar ur en artikel jag hittat:21 

Alla läkare och människor som levde vid tiden för spanska sjukan 1918, berättar 

att sjukdomen hade symptom liknande de man får av tyfus, difteri, lunginflam-

mation, smittkoppor, förlamning och alla andra sjukdomar som människor hade 

VACCINERATS mot omedelbart i samband med första världskriget. Nästan hela 

befolkningen lyckades de injicera/plantera detta "frö" som innehöll ett tiotal farliga 

sjukdomar - eller giftiga serum. När sen alla dessa sjukdomar började bryta ut på 

en gång var det en tragisk syn. Men leker man med elden så... 

     Pandemin höll i sig i två år, och detta mestadels pga läkare som med fler giftiga 

vaccin försöka dämpa symptomen. Det gjorde förstås bara saken värre. Den 

viktigaste lärdomen här är att de människor som fick denna influensa VAR DE 

SOM HADE VACCINERATS. De som inte vaccinerat sig klarade sig bra. De fick 

bli hjältar och hjälpte många sjuka i de då oftast tomma städerna. 

     En stor anledning till att så många människor dog i samma tid som detta skedde 

beror inte i första hand på denna influensa utan helt enkelt på det faktum man på 

den tiden inte hade antibiotika eller dyl. för att ta hand om vanliga inflamma-

tioner/infektioner. 

 

  Judy Mikovits betonar vikten av att vi ser till att vår mat, luften och vattnet 

är så rent från gifter och patogener som möjligt. Det är också viktigt att vi ser till 

att vi får en näring som stärker vårt immunförsvar. Vårt immunförsvar måste få 

vara så starkt att det kan stå emot bakterier och virus. En intressant uppgift hon 

ger är att om vi tillåter barn att få mässlingen, så blir de dels immuna under hela 

livet, men de blir också mindre benägna att få cancer när de blir äldre (s. 151). 

Hög tid att sluta ge barnen den vanliga trippelvaccinen således.  

 
21 Spanska sjukan orsakades av massvaccination – 28 nov. 2009 - 

http://woodveryimportant.blogspot.com/2009/11/spanska-sjukan-orsakades-av.html 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Gina%20Kolata
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Gina%20Kolata
http://woodveryimportant.blogspot.com/2009/11/spanska-sjukan-orsakades-av.html
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  Folkhälsomyndigheten skriver: ”MPR-vaccin är mycket effektivt. En dos 

MPR-vaccin ger skydd mot mässling, påssjuka och röda hund hos cirka 93-95 

procent av alla vaccinerade individer. Två doser MPR-vaccin ger skydd hos 

cirka 97-99 procent av de vaccinerade och krävs för ett långvarigt 

skydd mot alla tre sjukdomarna.” 22 

Slutorden 

Jag började läsa boken eftersom jag hade hoppats att Dr Judy Mikovits skulle 

komma in på Coronaviruset, men det gjorde hon inte här. Däremot har hon 

intervjuats i många Youtubevideor under 2020 och varit med om att skapa 

filmen ”Plandemic” I och II.23 Den har tagits bort från olika sidor av censuren 

några gånger, men lagts upp igen. Där berättar Judy Mikovits om sina 

erfarenheter. Där berättar hon också om det Coronavirus som först hette SARS- 

CoV-2 och som WHOs chef Tedros döpte om till Covid-19. 

 

Börje Peratt, Humanism & Kunskap, som har flera intressanta artiklar om 

Covid-19 på sin sida, berättar om filmerna. Han inleder sin artikel med: 

När filmaren Mikki Willis inledde sin granskning av hur det coronavirus som 

2020 förklarats som en pandemi har uppstått och hur det har spridits över världen 

kallar han det “plandemi”. Dvs en avsiktligt och med ont uppsåt planerad 

epidemi. Men nej det blev ingen pandemi däremot en mediepandemi. Hur man 

än ansträngt sig för att manipulera upp siffrorna för smittor och dödsfall så når de 

inte ens upp till säsonginfluensorna. Men vad är syftet med detta bedrägeri?24 

Filmerna avslöjar drivkrafterna bakom vaccinagendan. De granskar rollerna för 

Världshälsoorganisationen, Bill Gates, Tedros Adhanom, Dr. Anthony Fauci, 

mainstream media, Silicon Valley tech-giganter, Big Pharma och många andra, 

och hjälper oss att lägga puzzlet så att vi ska förstå. 

 
22 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/fragor-och-

svar/massling-passjuka-och-roda-hund/  
23 Plandemic I - https://ise.media/video/plandemic-part-1-20.html  

Plandemic II - https://ise.media/video/plandemic-ii-indoctornation-23.html  
24 Corona Gates” – attack mot människan – Börje Peratt - Humanism & Kunskap – 5 sept. 

2020 - https://humanismkunskap.org/2020/09/05/corona-gates-attack-mot-manniskan/ 

https://vetamera764844872.wordpress.com/2020/04/16/mediepandemi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/fragor-och-svar/massling-passjuka-och-roda-hund/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/fragor-och-svar/massling-passjuka-och-roda-hund/
https://ise.media/video/plandemic-part-1-20.html
https://ise.media/video/plandemic-ii-indoctornation-23.html
https://humanismkunskap.org/2020/09/05/corona-gates-attack-mot-manniskan/
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  Kritiken mot den pågående ”pandemin” blir allt starkare. Tusentals läkare 

och sjukvårdspersonal över hela världen börjar agera och uttala sig. Stora 

demonstrationer har genomförts i flera länder, bland annat World Doctors 

Alliance mot Coronabedrägeriet som hölls i Berlin den 10 okt 2020.25 Tyska 

advokater planerar åtal mot WHO med flera på grund av de otillförlitliga 

testerna. Advokaten Dr. Reiner Fuellmich leder denna aktion.26 Robert F. 

Kennedy, Jr. stämmer Facebook, Mark Zuckerberg och tre av Facebook's så 

kallade "Fact-Checkers" för regeringssponsrad censur, falsk nedvärdering och 

bedrägeri.27 

  I skrivande stund aviseras en ”andra våg” av ”pandemin” och ännu värre 

nedstängningar. Vi lär ha en het höst och vinter framför oss. 

 

”Dom säger att de bästa lögnarna är de som håller sig nära sanningen,  

men som vid en kritisk punkt utelämnar en viktig uppgift och  

därmed förändrar historien!”  

(Judy Mikovits, s. 74) 

 

 
25 Se https://humanismkunskap.org/2020/10/23/world-doctors-alliance-rapport-fran-berlin/ 
26 Se bland annat - Crimes Against Humanity In Corona Scandal - 

https://www.ageofautism.com/2020/10/crimes-against-humanity-in-corona-scandal-attorney-

dr-reiner-fuellmich.html   

Många videor där Dr Fuellmich uttalar sig har tagits bort av Facebook.  
27 https://medicalkidnap.com/2020/08/18/robert-f-kennedy-jr-sues-facebook-and-so-called-

fact-checkers-for-government-sponsored-censorship-false-disparagement-and-wire-

fraud/?fbclid=IwAR0Kf7XnROWQbURkX7YdmQkcRlX1NAKhsC2wkdFEAo956fu9IUW5

z_jmFeQ  

 

https://humanismkunskap.org/2020/10/23/world-doctors-alliance-rapport-fran-berlin/
https://www.ageofautism.com/2020/10/crimes-against-humanity-in-corona-scandal-attorney-dr-reiner-fuellmich.html
https://www.ageofautism.com/2020/10/crimes-against-humanity-in-corona-scandal-attorney-dr-reiner-fuellmich.html
https://www.ageofautism.com/2020/10/crimes-against-humanity-in-corona-scandal-attorney-dr-reiner-fuellmich.html
https://medicalkidnap.com/2020/08/18/robert-f-kennedy-jr-sues-facebook-and-so-called-fact-checkers-for-government-sponsored-censorship-false-disparagement-and-wire-fraud/?fbclid=IwAR0Kf7XnROWQbURkX7YdmQkcRlX1NAKhsC2wkdFEAo956fu9IUW5z_jmFeQ
https://medicalkidnap.com/2020/08/18/robert-f-kennedy-jr-sues-facebook-and-so-called-fact-checkers-for-government-sponsored-censorship-false-disparagement-and-wire-fraud/?fbclid=IwAR0Kf7XnROWQbURkX7YdmQkcRlX1NAKhsC2wkdFEAo956fu9IUW5z_jmFeQ
https://medicalkidnap.com/2020/08/18/robert-f-kennedy-jr-sues-facebook-and-so-called-fact-checkers-for-government-sponsored-censorship-false-disparagement-and-wire-fraud/?fbclid=IwAR0Kf7XnROWQbURkX7YdmQkcRlX1NAKhsC2wkdFEAo956fu9IUW5z_jmFeQ
https://medicalkidnap.com/2020/08/18/robert-f-kennedy-jr-sues-facebook-and-so-called-fact-checkers-for-government-sponsored-censorship-false-disparagement-and-wire-fraud/?fbclid=IwAR0Kf7XnROWQbURkX7YdmQkcRlX1NAKhsC2wkdFEAo956fu9IUW5z_jmFeQ

