Kränkande och hetsig finsk häxjakt
på användare av kolloidalt silver
För drygt tre år sedan spred svenska tidningar ut osanningar om kolloidalt silver och pekade grundlöst ut Anders Sultan, Ion
Silver AB:s verkställande direktör, såsom brottslig för att han privat delade med sig av sin kunskap om bland annat publicerad
forskning som visar på de hälsoeffekter som kolloidalt silver har. Nu rullas en likadan fars upp i Finland. Finska Yle kablade
nyligen ut skrämselpropaganda om kolloidalt silver. I den finska TV-kanalen hölls en debatt där enbart motståndare fick
delta, och en finsk politiker anmälde en finsk mamma för barnmisshandel, för hon gav sitt barn några droppar kolloidalt
silver då och då. Till råga på allt så beslutade den allmänna åklagaren att inleda en förundersökning mot mamman.

I

november år 2017 började finska
Yle att sprida skräckpropaganda om
kolloidalt silver. De finska tidningarna
hängde på mediedrevet och snart var
mängder av främst svenskfinska föräldrar
måltavlor för finsk massmedias kanonad av
fördomsfullhet och en total avsaknad av
moral, etik och utan någon som helst form
av vetenskaplig grund.
I massmedia exponerades Carolina Beijar
som berättade att hon och hennes man tog
kolloidalt silver och att hon ibland även gav
några droppar till sin dotter Freja, men på
grund av det faktum att hon ville berätta om
sina erfarenheter av kolloidalt silver så blev
hon den finska nationens syndabock.
Som om det inte var nog med det – den
finske riksdagspolitikern Mikko Kärnä polisanmälde henne dessutom helt ogrundat för
barnmisshandel och den okunnige åklagaren
inledde helt oförklarligt en förundersökning
mot Carolina. NHF Sweden stöttar helhjärtat Carolina och hennes familj i deras
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batalj med finska politiker och myndigheter.
Medicinska flyktingar som flyr Finland
Ganska snart insåg paret att det massmediala
pådraget skulle gå över styr, och de bestämde
sig omgående för att flytta bort från det
finska dårhuset och till ett betydligt sundare
Norge. Detta innebär att vi i Norden nu får
medicinska flyktingar som flyr från det finska
förtryckarlandet där all sans och allt vett
numera verkar vara som bortfluget.
Carolina och hennes man har i många år
drivit ett gym som de nu tvingas sälja. De
tvekar inte en sekund inför flytten. Det ska
bli en befrielse att äntligen få komma bort
från det finska vansinnet.
Familjefadern har redan åkt till Norge och
börjat att arbeta där. Inom kort kommer
Carolina att följa efter tillsammans med
sin dotter, men först ska Carolina på polisförhör – bara nu inte åklagaren börjar att
trilskas! Carolina känner ett stort stöd från
olika håll, och poliskommissarien på orten
använder själv kolloidalt silver trots att det

Carolina Beijar tillsammans med sin friska dotter.

vanligtvis intas betydligt starkare drycker i
det hälsobefriade Koskenkorvalandet på den
andra sidan av Östersjön.
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