
Vakstidende
FN's 17 Fupnumre

- Oplysninger til Folket om Samfundet

De har
hjernevasket

dig!
Virkelig?

side 2, 4-7, 12-13

El-bilen er sort, 
hampen grøn

side 9

De uvaccinerede dør ikke

Har du fået
fårekopper?

Symptomerne omfatter:

Frygt for at leve normalt

Firedobbelt boosting

Brug af maske

Intensivt tv-kiggeri

Tro på regeringen

SundhedSforstyrelsen fryg‐
ter virus - i sin computer!

EU, 'vacciner' og 
korruption

Smartmeter med magt

Store amerikanske mul‐
tinationale selskaber  
opkøber jorden

Politiet i Aalborg kan ikke 
umiddelbart vejlede på noget så 
generelt som at lave medicinske 
eksperimenter på børn

EU var presset til hurtig for‐
håndsgodkendelse af 'vacciner'

"Covid"-dødsfald på himmel‐
flugt i det hypervaccinerede
Australien

Hallooo, er der 
nogen der har set 
en virus?
Masser af fusk ved må‐
ling af temperaturer på 
jordens overflade

Giftige kemikalier i miljøet gør 
børn dummereSundhed og 

immunsystem over 
genteknik

Young Global Leader Ida Auken 
ser frem mod lykken ved ikke at 
eje noget, og være overvåget 
24/7 (Agenda 2030)

side 8

side 7

side 21

side 14

side 17

side 19

side 10

side 11

side 22

side 18

side 20

side 16

AAbboorrtt   mmeedd  WWHHOO  ssiiddee  33

PRIS: Frivillig donation til
JFK21 MobilePay 19680



Vakstidende - august 2022side 2 af 24

VERDENSORDENMÅL
FOR EN NY

17 MÅL TIL AT SLAVEBINDE ALLE FOLKSLAG

INDFØRELSE AF 
KOMMUNISME

GENSPLEJSET 
FØDEVARER

BIG PHARMA 
DIKTATUR

MASSEINDOK-
TRINERING

LGBTQ+
AGENDA

DRIKKEVAND 
PRIVATISERET 
FLUORIDERING

ENERGIKRISE 
BLACKOUTS

FORGÆLDET & 
STATSEJET

DIGITAL 
IDENTITET

INTERNATIONAL 
BORGERLØN

BIOMETRISK 
OVERVÅGNING

KRYPTO-EURO 
& SOCIALPOINT

ØKO-DIKTATUR & 
GEOENGINEERING

KONTROL OVER 
HAVENE

RESSOURCE-
KONTROL

KRIGE OG FLYGT-
NINGESTRØMME

UN SOM VER-
DENSREGERING

FOR EN NY 
VERDENSORDEN

MÅL



Vakstidende - august 2022 side 3 af 24

De løj til os omkring:

... Men nu fortæller de sandheden om Ukraine

Jeg leder efter alle de døde uvac‐
cinerede børn, som pro-vaxxere 
bliver ved med at tale om

Regulering af abort kan gøre 
skade på kvinder, mener WHO, 
der i en ny vejledning anbefaler 
at gøre abort lovlig hele vejen 
gennem graviditeten. Men 
verdenssundhedsorganisationen 
har glemt de etiske aspekter, 
lyder kritikken

WHO vil 
afskaffe 
tidsgrænser 
for abort

af Jens From Lyng, 18. april 2022, link
ens delstater i USA og lande i Østeuropa 
sætter ind for at begrænse kvinders adgang 
til abort, arbejder andre aktivt for at gøre op 
med stort set al regulering af sådan et ind‐
greb. En ny vejledning fra verdenssundheds‐
organisationen WHO anbefaler blandt 
andet, at man sløjfer alle tidsgrænser for, 
hvornår en abort kan udføres, at man drop‐
per alle krav om scanninger forud for ind‐
grebet og dropper krav om godkendelse fra 

tredjepart, når piger og kvinder skal have fo‐
retaget en abort.
WHO’s vejledninger er en række anbefa‐
linger inden for klinisk praksis og sundheds‐
politik verden over og dermed henvendt til 
sundhedsinstitutioner som sygehuse og til 
politikere.
Kort og godt siger vejledningen, at alle så‐
danne barrierer for gennemførslen af en 
abort kan presse kvinder til at få foretaget 
illegale og usikre aborter. Og da videnskabe‐
lige studier ifølge vejledningen peger på, at 
begrænsninger af adgangen til abort ingen 
effekt har, er der ingen grund til at have 
dem. Til gengæld mener WHO, at lande skal 
begrænse sundhedspersonales ret til at sige 
nej til at foretage abort af etiske og religiøse 
årsager.
Intet sted i vejledningen forholder WHO sig 
til det etiske aspekt ved abort, og det vidner 
om, at organisationen ikke er interesseret i 

etik, men i at promovere et politisk korrekt 
synspunkt, man finder i og omkring organi‐
sationen. Det mener den canadiske professor 
i sundhedsetik Eike-Henner Kluge fra 
Victoria University på Canadas vestkyst. 
Han er ikke imponeret over niveauet af etisk 
refleksion i vejledningen.

Den myrdede 
japanske parla‐
mentsmedlem 
fulgte ikke 
WEF's ordrer. 
Gjorde ikke 
krav om vacci‐
ner, sendte
1,6 millioner 
doser tilbage og 
gav borgerne 
ivermectin.

Giver det nu 
mening?

https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/who-vil-afskaffe-tidsgraenser-abort
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Den skjulte agenda bag 
FN's 17 verdensmål

Omfordeling af rigdom og re‐
surser for at gøre de super-
rige endnu rigere og mid‐
delklassen fattigere.

Forøgelse af brugen af tørke, 
oversvømmelser og alumini‐
um resistente GMO korn be‐
fæstet med syntetiske 
vitaminer og mineraler hvil‐
ket medfører sygdom og be‐
folkningsnedsættelse.

Tvangsvaccinering af alle 
børn og voksne, medicinering 
af børn med 'adfærdsvanske‐
ligheder', og placering af 
hvert barn i en 'boks', hvilket 
fratager forældrenes ansvar 
og krænker privatlivets fred.

Socialt formede børn tilpasses 
en politisk korrekt agenda, 
samt tillæres et fordum-
melsespensum for at produce‐
re voksne som ikke evner at 
tænke selv.

Til fremme af LGBTQ+, femi‐
nistiske agendaer samt en 
marginalisering af familier, 
heteroseksuelle og især mænd 
og drenge.

Alt vand vil være kontrolleret 
af private firmaer, lokale 
myndighed eller stat inklusi‐
ve vandløb og brønde på pri‐
vat grund.

Forhøjelse af beskatning på 
'fossile' brændstoffer og ind‐
førelse af forbrugsbe‐
grænsning i hver husstand, 
alt overvåget af sundheds‐
forstyrrende Smartmeter.

Påtvinger minimumsløn, cer‐
tificering mv. samt in‐
troduktion af beskæftigelses-
kvoter som vil diskriminere  
mod den bedst kvalificeret til 
jobbet.

Obligatoriske forandringer på 
infrastruktur i alle lande hvil‐
ket bl.a. medfører national 
gæld og forhøjet skatter.

Til fremme af internationale 
handelsaftaler (TAFTA, 
NAFTA, CAFTA, GATT, TTIP 
& TTP) til gavn for multina‐
tionale koncerner.

Oprettelse af 'beskyttede lan‐
dområder' som tvinger folk 
ind i byer (smart cities) med 
overvågning 24/7 samt forbud 
mod familieboliger med (køk‐
ken)have.

Introduktion af forbrugskvo‐
ter og tilhørende straffe, samt 
opfordring til folk om at an‐
melde personer og virksom‐
heder som krænker disse.
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- Agenda 21
- Agenda 30
- Agenda 50
- Cyberpolygon 2021
- Covid 19 - The Great Reset, Klaus Schwab.
- Event 201
- Operation Dark Winter 
- Operation Lockstep, Rockefeller Foundation
- Operation Cygnus, UK Government

- Influenza Preparedness Plan, UK Government
- National Pandemic Influenza Plan, US CDC
- Spars Pandemic (2025-2028), The next event
- Pandemic Influenza Vaccine Storage (March 2020) 
- Coronavirus Act 2020
- Planetary Emergency Plan; Club of Rome

Implementering af CO2, NO2 
skatter og legalisering af 
modifikation af vejret. Slut‐
målet er at beskatte hver ene‐
ste verjtrækning - til den tid 
med et social point system.

Krav om licenser og kvoter 
for alt fiskeri, også for privat 
fiskeri.

Sikring af hver eneste mulige 
slags frø er bevaret i "Sval‐
bard Global Seed Vault" så 
magthaverne efter de‐
struktion af jorden har fuld 
kontrol over genstart.

Styrkelse af politistaten og 
indførelse af 'pre-crime' fæ‐
nomenet samt RFID chips for 
at spore alle samt belønning 
af private firmaer som yder 
produkter eller service hertil.

Gøre en ende på suveræne 
stater og placere hvert land 
under et sociokommunistisk 
totalitært styre, a 'New World 
Order' NWO - introduceret af 
Bush i Senatet 11. sept. 1991.

Herunder findes en li‐
ste over de planer 
magthaverne enten 
allerede har udført, er i 
gang med eller vi kom‐
mer til at se/mærke 
udfolde sig de nærme‐
ste år. I avisens pdf-
version kan man trykke 
på hver plan som 
studere nærmere:

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27672/GEO6_CH20.pdf
https://cyberpolygon.com/upload/technical_training_Cyber_Polygon_2021_EN_v_1.pdf
https://carterheavyindustries.files.wordpress.com/2020/12/covid-19_-the-great-reset-klaus-schwab.pdf
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/exercises/event201/
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/exercises/2001_dark-winter/
https://archive.org/details/the-annotated-rockefeller-foundation-lockstep-2010/page/n13/mode/2up
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/927770/exercise-cygnus-report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/213717/dh_131040.pdf
https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/pdf/pandemic-influenza-implementation.pdf
https://stars.library.ucf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1029&context=jicrcr
https://health.mo.gov/emergencies/panflu/pdf/panfluplanvaccine.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/pdfs/ukpga_20200007_en.pdf
https://web.archive.org/web/20191208022814/https://www.clubofrome.org/wp-content/uploads/2019/09/PlanetaryEmergencyPlan_CoR-4.pdf
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af Kilderne i Såne, 13. maj 2022, link
Denne artikel beskriver hvordan World 
Economic Forum’s indflydelse spreder sig i 
politiske og parlamentariske kredse rundt 
omkring i verden gennem tilknytningsforhold 
indgået med unge politiske, økonomiske, sociale 
og kulturelle talenter i forhold til Agenda 2030. 
WEF optager disse såkaldte talenter efter en 
godkendelsesproces som kendes fra eksempelvis 
loger. Hvis man kommer igennem nåleøjet kan 
man blive udnævnt som Young Global Leader 
(YGL). Disse unge mennesker gennemgår et nøje 
planlagt 5-årigt uddannelsesforløb i WEF regi og 
Danmark har to af slagsen: Ida Auken (S) og Lea 
Wermelin (S).
På WEF´s hjemmeside står der om Ida Auken:
Ida Auken er tidligere miljøminister i Danmark 
(2011-2014). Hun er medlem af Folketinget for 
Socialdemokratiet og er formand for Folketin-
gets Klima- og Energiudvalg. Ida Auken blev 
som den første danske politiker valgt til at være 
Young Global Leader for World Economic Forum 
og er desuden blevet valgt til at være en ud af de 
40 mest lovende unge ledere under 40 i Europa. 
Hun er forfatter til bogen “Dansk” og har skre-
vet om klima, energi og cirkulær økonomi i 
mange år.”
Ida Auken blev af WEF bedt om at visualisere en 
fremtid som hun ser den i Danmark i året 2030. 
Det blev til fremtidsvisionen: “Velkommen til 
2030: Jeg ejer intet, har intet privatliv og livet 
har aldrig været bedre”. Du kan se og læse 
visionen længere nede i denne artikel.
WEF lægger ikke skjul på at de har en agenda – 
Agenda 2030 – som de ønsker gennemført i alle 
verdens lande. Den går i korthed ud på, at indu-
strien i langt højere grad end tidligere, skal in-
fluere de demokratiske processer gennem 
offentlige og private partnerskaber (PPP) og 
sætte dagsordenen for hvad vi mennesker har 
brug for og hvordan vi skal leve. Det er med 

andre ord et styringsorgan parallelt med folke-
styret. WEF-planen skal gennemføres af disse 
unge talenter, eller projektledere om man vil, 
gennem erhvervelse af vigtige parlamentariske 
magtpositioner i hjemlandet. For mange danske-
re er det en nyhed at der i øjeblikket allerede 
findes utallige præsidenter og statsministre som 
er YGL´ere, tilknyttet WEF. Her er blot nogle af 
dem: Emmanuel Macron (F), Justin Trudeau 
(CA), Jacinda Ardern (NZ), Mario Draghi (I), 
Magdalena Andersson (S), Boris Johnson (GB), 
Sanna Marin (FIN) og Jonas Gahr Støre (N).
Hvis Ida Auken eller Lea Wermelin bliver 
Danmarks kommende statsminister kan man 
med rette stille spørgsmålet: Hvilken dagsorden 
vil hun styre efter og hvem vil hun arbejde for? 
Det danske folk eller WEF?
Men hvem er Ida Auken? Lad os tage et kig på 
hendes CV. 
Nedenstående er taget fra Folketingets webside:

Velkommen 
til år 2030!

Parlamentarisk karriere
Formand for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, 2019-2020.
Miljøminister, 3. oktober 2011 – 3. februar 2014.
Formand for Miljø- og Planlægningsudvalget, 2009-2011.
Tidligere uddannelsesordfører, klima-, energi-, og forsyningsordfører, miljøordfører, erhvervsordfører, 
iværksætteriordfører, forbrugerordfører og landbrugsordfører.

Uddannelse
Cand.theol., Københavns Universitet, 1998-2006.
Beskæftigelse
Ekstern lektor, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, 2006-2007.
Forlagsredaktør, Forlaget Alfa, 2004-2007.

Tillidshverv
Medlem af World Economic Forum’s Council for 4th Industrial Revolution and Common Goods, 2019-2020.
Medlem af World Economic Forum’s Council for Future of Cities, 2017-2019.
Formand for SIRI-kommissionen om kunstig intelligens og digitalisering, 2017-2020.
Medlem af Advisory Board for IDFC Institute fra 2016.
Medlem af præsidiet for UNICEF Danmark fra 2016.
Medlem af Global Teacher Prize, Varkey Foundation fra 2016.
Medformand for The Circulars Award for Circular Economy under World Economic Forum, 2015-2019.
Medlem af 3F's grønne tænketank, 2014-2015.
Medlem af Designrådet fra 2014.
Medlem af World Economic Forum, Meta-Council for Circular Economy fra 2014.
Young Global Leader, World Economic Forum fra 2013.

https://kis.ninja/2022/05/13/velkommen-til-aar-2030/
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af Ida Auken, World Economic Forum 
Contributor, d. 10. november, 2016, link
 Velkommen til år 2030. Velkommen til min by – 
eller skal jeg sige, “vores by”. Jeg ejer ikke noget. 
Jeg ejer ikke en bil. Jeg ejer ikke et hus. Jeg ejer 
ingen apparater eller noget tøj. 
 Det kan virke underligt for dig, men det giver per-
fekt mening for os i denne by. Alt, du før betrag-
tede som et produkt, er nu blevet en service. Vi har 
adgang til transport, indkvartering, mad og alle 
de ting, vi har brug for i vores dagligdag. En efter 
en blev alle disse ting gratis, så det endte med ikke 
at give mening for os at eje særlig meget. 
 Først blev kommunikation digitaliseret og gratis 
for alle. Derefter, da ren energi blev gratis, be-
gyndte tingene at udvikle sig hurtigt. Transport 
faldt dramatisk i pris. Det gav ingen mening for 
os at eje biler længere, fordi vi kunne ringe efter et 
førerløst køretøj eller en flyvende bil til længere 
ture inden for få minutter. Vi begyndte at trans-
portere os selv på en meget mere organiseret og 
koordineret måde, da offentlig transport blev lette-
re, hurtigere og mere bekvemt end bilen. Nu kan 
jeg slet ikke forestille mig, at vi accepterede 
trængsel og trafikpropper for ikke at nnvne luft-
forureningen fra forbrændingsmotorer. Hvad 
tænkte vi dog på? 
 Nogle gange tager jeg cyklen, når jeg skal se nogle 
af mine venner. Jeg nyder motionen og turen. Det 
får på en måde sjælen med på rejsen. Sjovt 
hvordan nogle ting synes aldrig at miste deres 
spænding: gåture, cykling, madlavning, at tegne 
og dyrke planter. Det giver god mening og minder 
os om, hvordan vores kultur opstod ud af et tæt 
forhold til naturen. 
 I vores by betaler vi ikke husleje, fordi andre 
bruger vores ledige plads, når vi ikke har brug for 
den. Min stue bruges til forretningsmøder, når jeg 
ikke er der. 
 En gang imellem vælger jeg at lave mad til mig 
selv. Det er nemt – det nødvendige køkkenudstyr 
leveres ved min dør inden for få minutter. Da 
transport blev gratis, stoppede vi med at have alle 
disse ting til at fylde i vores hjem. Hvorfor have en 
pastamaskine og et crepejern proppet ind i vores 
skabe? Vi kan bare bestille dem, når vi har brug 
for dem. 
 Dette gjorde også gennembruddet for den cirkulæ-
re økonomi lettere. Når produkter omdannes til 
tjenester, har ingen interesse i ting med kort leve-
tid. Alt er designet til at kunne holde, repareres og 
genanvendes. Materialerne flyder hurtigere i vores 
økonomi og kan ret nemt omdannes til nye 
produkter. Miljøproblemer synes langt væk, da vi 
kun bruger ren energi og rene produktionsmetoder. 
Luften er ren, vandet er rent, og ingen ville turde 
røre ved de beskyttede naturområder, fordi de ud-
gør en stor værdi for vores velbefindende. I byerne 
har vi masser af grønne områder og der er planter 
og træer over det hele. Jeg forstår stadig ikke, 
hvorfor vi tidligere fyldte alle ledige pladser i byen 

med beton. 
 Shopping? Jeg kan ikke 
rigtig huske, hvad det er. 
For de fleste af os er det 
blevet forvandlet til det 
at vælge ting at bruge. 
Nogle gange synes jeg, 
det er sjovt, og andre 
gange vil jeg bare have 

algoritmen til at gøre det for mig. Den kender min 
smag bedre, end jeg gør på nuværende tidspunkt. 
 Da AI og robotter overtog en stor del af vores ar-
bejde, havde vi pludselig tid til at spise godt, sove 
godt og tilbringe tid sammen med andre menne-
sker. Begrebet myldretid giver ingen mening læn-
gere, da det arbejde, vi udfører, kan udføres når 
som helst. Jeg ved ikke rigtig, om jeg vil kalde det 
arbejde længere. Det er mere i retning af tid til at 
tænke, skabe og udvikle. 
 I en periode blev alt omdannet til underholdning, 
og folk ønskede ikke at beskæftige sig med van-
skelige problemer. Det var først i sidste øjeblik, at 
vi fandt ud af, hvordan vi kunne bruge alle disse 
nye teknologier til bedre formål end bare at slå tid 
ihjel. 
 Min største bekymring er alle de mennesker, der 
ikke bor i vores by. Dem, vi mistede på vejen. 
Dem, der besluttede, at al denne teknologi blev for 
meget. Dem, der følte sig forældede og ubrugelige, 
da robotter og AI overtog store dele af vores ar-
bejdsområder. Dem, der blev vrede på det politiske 
system og vendte sig imod det. De lever livet på en 
anden måde uden for byen. Nogle har dannet små 
selvforsynende samfund. Andre blev bare i de 
tomme og forladte huse i små landsbyer fra det 19. 
århundrede. 
 En gang imellem bliver jeg irriteret over, at jeg re-
elt ikke har noget privatliv. Ingen steder kan jeg 
gå hen og ikke blive registreret. Jeg ved, at et eller 
andet sted bliver alt, hvad jeg gør, tænker og 
drømmer om, registreret. Jeg håber bare, at ingen 
vil bruge det imod mig. 
 Alt i alt er det et godt liv. Meget bedre end den vej, 
vi var på vej ad, og hvor det blev så tydeligt, at vi 
ikke kunne fortsætte med den samme vækstmodel.

Vi kæmpede med alle disse forfærdelige ting: 
livsstilssygdomme, klimaforandringer, flygtninge-
krisen, nedbrydningen af miljøet, fuldstændig 
overbelastede byer, vandforurening, luftforure-
ning, sociale uroligheder og arbejdsløshed. Vi 
mistede alt for mange mennesker, før vi indså, at 
vi kunne gøre tingene anderledes. 
Kilde: Welcome To 2030: I Own Nothing, Have 
No Privacy And Life Has Never Been Better 
(forbes.com)
 Ida Auken er Young Global Leader og medlem af 
  Global Future Council on Cities and 
Urbanization   i World Economic Forum

"Jeg ejer intet, har 
intet privatliv og 
livet har aldrig 
været bedre "

https://www.forbes.com/sites/gradsoflife/2022/06/30/3-ways-to-tackle-hirings-mammoth-bias-problem/?


Vakstidende - august 2022side 8 af 24

Juli 2022
Kære Kashifah Ashraf,

Du skriver, at du ikke har mulighed for at forholde 
dig til fremsendte links og dokumenter. Må jeg spør‐
ge - hvorfor? Hvis det er et problem, at de er på en‐
gelsk, så har du måske en kollega, som mestrer 
engelsk bedre.

Er det fordi, du ikke synes, at det ligger indenfor 
Sundhedsstyrelsens ansvarsområde, at holde dig 
opdateret på et givent, sundhedsmæssigt område? 
Det kan jeg ikke forestille mig, da der sagtens kan 
komme nye oplysninger frem, i forhold til, hvad I 
allerede har skrevet i jeres materiale, efterhånden 
som man bliver klogere.

Har Sundhedsstyrelsen en politik, som går ud på, at 
de ansatte ikke må læse de links, som bliver ind‐
sendt, hvor man kommer frem til nogle helt andre 
konklusioner? Hvis det er tilfældet, hvad skulle 
grunden så være til, at danskerne ikke må blive 
opdateret på de sidste nye studier og deres 
konklusioner.

Vi har Sundhedsstyrelsen til at passe på os alle sam‐
men, også vores alle sammens helt, Jonas Vinge‐
gaard, og de andre cykelryttere, som vi lige har 
hyldet i Tour de France. De kører rundt med mund‐
bind på, på trods af al den dokumentation der fore‐
ligger for, at de er farlige og ineffektive.

Dette fremgår bl.a. af nedenstående link fra the 
Brownstone Institute hvor 150 studier dokumenterer, 
at mundbind både skader og er ineffektive. Og her 
bliver du altså nødt til at forholde dig til alle de links: 
150+ studier om masker

En kritisk gennemgang af Sundhedsstyrelsens egen 
brochure om mundbind giver ikke ligefrem den store 
evidens for fornuften af dette kæmpemæssige tiltag: 
Link

Videnskab.dk: Link

Du er velkommen til at fremsende studier til mig, 
som godtgør, at der absolut INGEN bivirkninger er 
ved brug af mundbind Jeg ved selvfølgelig godt, at vi 
p.t. ikke har krav om mundbind nogen steder, men 
det er ikke det samme som, en gang for alle, at få 
slået fast i offentligheden, at de er sundhedsskadeli‐
ge. Du skriver, at det står folk frit for, om de vil be‐
nytte mundbind. Her trænger folk til ordentlig 
vejledning fra Sundhedsstyrelsen omkring, at det er 
sundhedsskadeligt, for mange har fået den fejlopfat‐
telse, at det skulle være godt for noget.

Jeg kan ikke forestille mig, at du, og Sundhedssty‐
relsen skulle have nogen interesse i at hemmelighol‐
de disse seriøse studier for befolkningen. Det handler 
om vores sundhed, og det handler om at placere et 
ansvar, når folk bliver syge af mundbindene. Det er 
et meget stort ansvar, du, personligt, og hver enkelt 

af dine kolleger i Sundhedsstyrelsen påtager jer. Ikke 
at advare nogen om en kendt fare – det er jo en 
forbrydelse.

Vi lønner vores statslige institutioner for at tage vare 
på os. Derfor vil det eneste ansvarlige være, omgåen‐
de at gå ud offentligt og ADVARE imod mundbinde‐
ne.

Med venlig hilsen
Lene Bang

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

Kære  Lene,
Tak for din opfølgende henvendelse.
Det skyldes til dels at vi er nødt til at være påpasselige 
ift. virus, spamware og lignende. Derudover skyldes det 
også, at vores ansvar er at holde os opdateret på 
forskning, videnskabelige studier og erfaringer fra 
udlandet. Vi baserer hovedsagligt vores covid-19 anbe‐
falinger på disse elementer og udgiver dem på vores 
hjemmeside.
Som skrevet før, kan du læse om vores viden og 
erfaringer på de enkelte områder, på vores hjemmeside.
Du ønskes en god dag.
Med venlig hilsen
Kashifah Ashraf
Informationsmedarbejder
Sundhedsstyrelsen
Informationscenter
T +45 72 22 74 00
sst@sst.dk
Informationscenteret besvarer henvendelser både til 
Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen

CCAANNNNAABBIISS
--   SSttooppppeerr  kkrrææftftvvæækksstt
--   RReedduucceerreerr  nneeuurroollooggiisskk  ssvvæækkkkeellssee
--   SSllaappppeerr  aaff  ii   mmuusskklleerrnnee,,   kkrraammppeessttii lllleennddee
--   FFoorreebbyyggggeerr  mmiiggrræænnee
--   BBeehhaannddlleerr  ggllaauukkoomm
--  BBeehhaannddlleerr  AADDDD,,   AADDHHDD
--  RReedduucceerreerr  IIBBSS,,   CCrroohhnn''ss  ssyyggddoomm
--  HHeellbbrreeddeerr  eeppiilleeppssii
--   FFoorreebbyyggggeerr  AAllzzhheeiimmeerrss
--   BBeehhaannddlleerr  PPMMSS
--  AAnnttii--ppssyykkoottiisskk
--   FFrreemmssttiilllleerr  bbiioollooggiisskk  nneeddbbrryyddeelliiggtt   ppllaasstt
--   FFrreemmssttiilllleerr  ppaappiirr
--   FFrreemmssttiilllleerr  bbrræænnddssttooff,,   oopplløøssnniinnggssmmiiddlleerr,,   ssmmøørreemmiiddlleerr
--   FFrreemmssttiilllleerr  iinndduussttrriieellllee  tteekkssttii lleerr
--   FFrreemmssttiilllleerr  ffoorrbbrruuggeerrtteekkssttii lleerr
--   FFrreemmssttiilllleerr  bbyyggggeemmaatteerriiaalleerr
--   KKaann  ssttooppppee  sskkoovvrryyddnniinngg
--   KKaann  ggøørree  eenn  eennddee  ppåå  aaffhhæænnggiigghheeddeenn  aaff  oolliiee,,   ggaass  oogg  kkuull
--   KKaann  ddyyrrkkeess  nnææsstteenn  oovveerraalltt

UUNNDDRREERR  DDUU  DDIIGG  SSTTAADDIIGG  OO VVEERR,,   HHVVOORRFFOORR  DDEETT  EERR  UULLOO VVLLIIGGTT??

Hvis du ryger det som et stof, vil det skade dig.
Men hvis du bruger det som en urt, vil det helbrede dig.

Vi bringer her et udsnit af korrespon‐
dancen om masker mellem Lene Bang 
og SundhedsStyrelsens informations‐
medarbejder Kashifah Ashraf 

SundhedsStyrelsen frygter virus i com‐
puteren og kan derfor ikke holde sig 
ajour med int. videnskabelige studier.
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af Jeremy Read, 23. juli 2022, link
Denne maskine bruges til at flytte 450 tons 
jord/malm som vil blive raffineret til ét lithi-
um bilbatteri. Det forbrænder 3.650 liter die-
sel brændstof på en 12-timers vagt. Lithium 
raffineres af malm ved hjælp af svovlsyre. En 
foreslået lithiummine ved Thacker Pass i US 
er estimeret at kræve op til 75 halvbelastnin-
ger af svovlsyre om dagen. Denne syre bliver 
ikke mirakuløst til drikkevand. Et batteri i 
en elbil, lad os sige en gennemsnitlig Tesla, 
er lavet af 12 kg lithium, 28 kg nikkel, 20 kg 
mangan, 14 kg kobolt, 90 kg kobber, og 180 
kg aluminium, stål, og plastik osv.... .. .. i 
gennemsnit 340-454 kg mineraler, der skulle 
udvindes og forarbejdes til et batteri, der 
blot lagrer elektrisk energi..... Elektrisk ener-
gi, der i øjeblikket produceres af olie, gas, 
kul eller vand (og en lille procentdel af vind 
og sol).... Det er sandheden, om løgnen, om 
såkaldt "grøn energi". Der er intet grønt ved 
grøn energi.

Så grøn er din sorte El-bil

1. En hektar hamp producerer lige 
så meget ilt som 25 hektar skov.
2. Jeg gentager, at 1 hektar hamp 
kan producere den samme mængde 
papir som 4 hektar træer.
3. Du kan lave papir af hamp 8 gan-
ge og træ 3 gange.
4. Hamp vokser på 4 måneder, træer 
vokser på 20-50 år.
5. Hampeblomst er en rigtig strå-
lingsfanger.
6. Hamp kan dyrkes overalt i ver-
den, og det kræver meget lidt vand. 
Da den desuden kan beskytte mod 
insekter, behøver den ikke pestici-
der.
7. Hvis tekstiler fremstillet af hamp 
bliver udbredt, kan pesticidindustri-
en forsvinde helt.
8. De første jeans blev lavet af 
hamp; selv ordet "CANVAS" er nav-
net på hampebaserede produkter.
9. Hamp er en ideel plante til frem-
stilling af reb, snore, tasker, sko og 
hatte.

Lad os få hampen tilbage

https://twitter.com/kvartovertolv/status/1555900624356757505
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af Adriana og John 
Kroll
Vi har været bevidste 
om skadeligheden af de 
kunstige 
elektromagnetiske 
stråler som wifi, 
mobiltelefoner, 
mobilmaster mv 

udsender i over 10 år.
Med udsigten at få tvangsinstalleret et trådløst 
aflæst smartmeter mailede vi den 25. januar 
2019 en udførlig ikkesamtykkeerklæring til 
Radius Elnet A/S, der bl.a. administrerer elforsy-
ningsnettet for over en million aftagere i Storkø-
benhavn og Nordsjælland.
Vi oplistede en lang række punkter hvor vi kun-
ne konstatere at en evt. installation af et trådløst 
aflæst smartmeter krænkede vores lovmæssige 
rettigheder, dels ift. dansk love dels ift. interna-
tionale konventioner og menneskerettighederne.
Blandt andet følgende: 
"Vi giver ikke samtykke til, at der opsættes så-
dant udstyr på denne adresse.
Det kan hverken vi eller de øvrige beboere på 
denne bopæl af følgende grunde:
1) Der eksisterer ingen gyldig lovhjemmel til at 
påtvinge en sådan installation ind i private hjem. 
Radius installation af fjernaflæste forbrugsmåle-
re til kunderne kan derfor juridisk set kun reg-
nes som et kommercielt TILBUD. Jeg/vi afviser 
tilbuddet.
2) Trådløse fjernaflæste forbrugsmålere (i for-
skellige varianter og tilhørende teknologi) vil 
udgøre en unødig og uacceptabel sundhedsrisiko 
for os og den øvrige familie, såvel for besøgende 
og naboer.
3) Fjernaflæste forbrugsmålere vil give adgang til 
myndigheders og branchens nærmest totale in-
vasion og overvågning af folks privatliv, hvilket 
er fuldstændig uacceptabelt.
4) Trådløse fjernaflæste forbrugsmålere er stærkt 
mistænkt for at udgøre en tilsvarende sundheds-
risiko for dyreliv, planteliv, insekter og miljøet 
generelt. En sådan samfundsudvikling kan jeg/vi 
ikke støtte.
5) Trådløse fjernaflæste forbrugsmålere er en 
krænkelse af menneskerettighederne til et trygt 
og uskadeligt miljø og vi påberåber os beskyt-
telse af Grundlovens §72 (boligen er ukrænke-
lig);
EU-traktatens artikel 1, 3, 6, 8, 17, 24, 26, 35 og 
38 i Den Europæiske Unions charter om grund-

læggende rettigheder (2000); FN’s menneske-
rettighedskonvention artikel 2, 3, 5, 8 og 14 samt 
Nürnberg-koden.
Punkt 1-5 indebærer, at der IKKE foreligger 
grundlag for Radius forsøg på at få trådløs fjern-
aflæst forbrugsmåler installeret i eller i nærhe-
den af mit hjem.
BEK. 1358 om fjernaflæste elmålere og måling af 
elektricitet i slutforbruget, regulerer kun netsel-
skabernes pligter og ansvar, og IKKE privatper-
soner/boligejeres pligter og ansvar, ligesom 
forbrugerbeskyttelsen heller ikke er beskrevet 
og specificeret. Tvangsinstallation af fjernaflæste 
forbrugsmålere hos danske borgere må derfor 
betragtes som ulovlig og som et resultat af en to-
parts aftale mellem Staten og el-branchen frem-
sat i en bekendtgørelse, der har til formål at sik-
re disse to parters økonomiske interesser på 
bekostning af almen velfærd, folkesundhed og 
miljø."
Alligevel blev alle vores argumenter, som sæd-
vanligt, fejet til side med kolde og kyniske dog 
altid svar i en "pæn tone".
Vi blev som mange andre, truet med at ved 
hjælp af foged vil Radius bryde ind i vores bolig 
og med hjælp af politiet, hvis nødvendig ...og de 
gjorde så.
Dagen kom hvor en udkørende fogedforretning, 
på Radius Elnet A/S foranledning, havde meldt 
sin ankomst, med henblik på tvangsinstallation.
Med tanke på et juridisk efterspil ville vi ikke 
sætte nogen fysisk hindring i vejen, den ville 
under alle omstændigheder, havde vi erfaret fra 
andre i samme situation, blive fjernet ved en lå-
sesmed eller politi med rambuk mellemkomst. 
Vores melding til fogeden/retsassessoren, Radius 
Elnet-folkene og elinstallatørerne var: "I er vel-
komne til at inspicere vores nuværende måler, 
men hvis I vil installere en trådløst fjernaflæst 
elmåler bliver I ikke lukket ind med vores 
samtykke - vi lukker døren. Vil I ind uden vores 
samtykke må I selv åbne døren, en handling der 
kan betragtes som simpelt indbrud."
Vi overværede en kort meningsudveksling på 
den anden side af den lukkede dør "skal vi gå ind 
nu?" "ja", hvorefter en Radius Elnet-repræsen-
tant og elinstallatørerne målrettet gik ind af dø-
ren, stålsatte på at installere den uønskede 
elmåler ... efter et kvarter rumsteren på første sal 
hvor elmåleren er placeret forlod de vores bolig 
med skammeligt forrettet sag ...
Vi ville ikke betale udgifterne for låsesmed osv. 
så vi havde ikke en låst dør, men døren var luk-
ket og hvis de ville ind så måtte de selv åbnet og 
de fik fortalt at de var ikke velkomne i vores 
hjem. 
Mange JFk'ere kom og støttede - formand Mads 
Palsvig samt Pia Andersen og Lene Bang fra 
bestyrelsen. Vi er meget taknemmelige for støt-
ten fra alle der kom og dem der hjalp med op-
lysningerne om diverse paragraffer og andet 
juridisk råd som vi kunne bruge i vores forsvar! 
For man føler sig krænket og følelsen af magtes-
løshed kan være overvældende, hvis man oveni-
købet står mutters alene, mens de 'store magter' 
spiller med musklerne. 
Radius-folket blev sikkert overraskede da de 
mærkede vore mentale modstanden, samt det 
sammenhold mellem de forsamlede JFK'ere og 
andet godtfolk, der så godt som muligt, inden 
for lovens rammer, forsøgte at forsvare os.

De fik deres apparatur inde i vores bolig, men vi 
flytter den ud - og vi bliver ved at takke nej, her-
til og ikke længere i alle de henseender, hvor vo-
res ret til at leve i fred og frihed bliver trampet 
på ved hjælp af lov- og konventionsstridige
John og Adriana - Kgs. Lyngby
P.s.: - en artikel fra dagspressen i tiden før det 
gik løs:
"Symptomatisk - vi kunder/borgere har absolut 
ingen indflydelse ift. de centrale beslutninger, 
hvor absurde de end måtte være."
Berlingske, tirsdag d. 11. december 2018
"Forbrugere magtesløse i Radius-salg: Vi har 
ingen interesse i, at der skal tjenes penge på det 
her. En million elkunder er reelt forvist til side-
linjen, når det gælder det omstridte salg af 
Ørsteds elforretning.
Forbrugerrepræsentanter krydser fingre for, at 
der kommer en god ny ejer, men kan reelt intet 
gøre. 80-årige Knud Møller har taget sagen i 
egen hånd."
www.berlingske.dk/virksomheder/forbrugere-
magtesloese-i-radius-salg-vi-har-ingen-
interesse-i-at-der

Smartmeter-
overgreb
Ægteparret Adriana og John 
Kroll beretter om deres 
smertelige overgreb, installation 
af trådløst aflæst elmåler/
smartmeter uden samtykke, 
begået af Radius Elnet A/S i 
tandem med Fogedretten i 
Lyngby.

Kapre enhver sygdom
Kald den Covid

Producer 
vacciner
Kald det
behand‐
lingen

Ændre listen 
over sympto‐

mer
Kald det for 

nye varianter

Sygdom, skade og død 
efter vaccinering
Kald det Covid
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Sendt til myndighed - Politiet i Aalborg
Onsdag d. 6. juli 2022
Indledende email sendt til Nordjyllands Politi
Kære Politi
Jeg har et generelt spørgsmål angående hvis man 
vil udføre medicinske eksperimenter på børn i 
Danmark.
Jeg går ud fra, at Politiet har beføjelser til at efter-
forske og gribe ind for at redde børn fra overgreb, 
herunder også medicinske overgreb?
Personligt er jeg af den opfattelse at der udføres 
systematiske medicinske eksperimenter på børn i 
Danmark.
Det er min klare vurdering at disse eksperimenter 
ikke overholder de relevante love og konventioner, 
som nøje beskriver hvordan man skal/må gøre 
hvis man vil eksperimentere på mennesker, herun-
der børn.
Når jeg har kontaktet nogen af dem som er an-
svarlige for de her eksperimenter, så er de ikke 
særligt samarbejdsvillige.
De reagerer fjentligt på mine henvendelser og de 
svarer ikke på de simple sprørgsmål jeg stiller.
Jeg har eksempelvis bedt dem om at fremføre be-
vis for, at det de udsætter børnene for, ikke er me-
dicinske eksperimenter.
Hvis de ikke laver eksperimenter, så beder jeg dem 
stille og roligt om at bevise det! De vil ikke frem-
lægge beviser.
De må desuden forventes at være i stand til at 
svare på simple spørgsmål som "hvad er et ekspe-
riment?" og "hvad er forskellen på et eksperiment 
og et forsøg?" og "kan det være et eksperiment, 
selvom lægemidlet er godkendt eller nødgod-
kendt?" Men det er svært at få nogen svar ud af 
dem.
Jeg håber at I kan hjælpe mig med at finde svar 
på følgende:
1. Er det lovligt/tilladt at lave medicinske eksperi-
menter på børn i Danmark hvis:
- eksperimentet ikke gavner barnet.
- barnet ikke fejler noget.
- barnet ikke er i akut fare.
- der er sandsynlighed eller risiko for at barnet får 
skadevirkninger eller dør af behandlingen?
Hvis ja, hvilke love og konventioner skal så 
overholdes?
2. Er det ulovligt og/eller strafbart at forbryde sig 
mod Nürnberg konventionen i Danmark?
Hvis ja, hvem skal så håndhæve? hvilken domstol 
hører det under? og hvem har tilsynspligten?

Jeg vil bede Jer om at svare seriødt og helst skrift-
ligt i første omgang, mange tak.
Hvis I mangler nogen informationer for at svare, 
så skriv endelig tilbage.
Det er muligt at jeg vil bede om et møde med 
politiet senere i processen, hvis jeg vurderer at jeg 
har en solid bevæggrund herfor. Jeg mener at der 
foregår systematiske ulovligheder, og jeg er pri-
mært interesseret i at få ulykken standset, sekun-
dært at få alle de (med)skyldige anklaget.
På forhånd tak.
Kvitter venligst for modtagelse.
Med venlig hilsen
Michael Lind
-
Svar fra myndighed - Politiet i Aalborg
Torsdag d. 7. juli 2022

Spilleregler hvis 
man eksperimen-
terer medicinsk 
på børn? 
Spørgsmål til politiet om 
spillereglerne hvis man vil 
eksperimentere, heriblandt på 
børn.
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af Mike Adams, Health Ranger, 4. sept. 2015, link
I denne uge offentliggjorde Michael Snyder en 
vigtig artikel med titlen Agenda 2030: Denne 
måned lancerer FN en plan for en Ny Verdens 
Orden med hjælp fra paven.
Denne artikel henviser til dette FN Agenda 2030 
dokument, der fremmer en plan for såkaldt 
"bæredygtig udvikling" rundt om i verden.
Dette dokument beskriver intet mindre end en 
global regeringsovertagelse af enhver nation 
over hele planeten. “Målene” i dette dokument er 
intet andet end kodeord for en fascistisk dagsor‐
den for virksomhedsregering, der vil fængsle 
menneskeheden i en ødelæggende cyklus af fat‐
tigdom og samtidig berige verdens mest magt‐
fulde globalistiske virksomheder som Monsanto 
og DuPont.
Af hensyn til at hjælpe med at vække menne‐
skeheden, har jeg besluttet at oversætte de 17 
punkter i denne Agenda 2030, så læsere overalt 
kan forstå, hvad dette dokument virkelig kræver. 
For at udføre denne oversættelse er du nødt til at 
forstå, hvordan globalister skjuler deres mo‐
nopolistiske dagsordener med ”feel good” sprog.
Her er den punktvise oversættelse. Bemærk 
nøje, at dette dokument intetsteds siger, at 
"opnåelse af menneskelig frihed" er et af dets 
mål. Det forklarer heller ikke, HVORDAN disse 
mål skal nås. Som du vil se her, skal hvert eneste 
punkt i denne FN-dagsorden opnås gennem cen‐
traliseret regeringskontrol og totalitære manda‐
ter, der ligner kommunisme.

Mål 1) Gøre ende på fattigdom i alle dens 
former overalt

Oversættelse: Sæt alle på regerings velfærd, 
madstempler, boligtilskud og uddelinger 
(almisser), der gør dem til lydige slaver for den 
globale regering. Tillad aldrig mennesker opad‐
gående mobilitet for at hjælpe sig selv. I stedet 

undervis i masseforfølgelse og lydighed til en 
regering, der sørger for månedlig "understøt‐
telse" til basale ting som mad og medicin. Mærk 
det som "gøre ende på fattigdom"
Mål 2) Gøre ende på sult, opnå 
fødevaresikkerhed og forbedret ernæring 
og fremme bæredygtigt landbrug
Oversættelse: Oversvøm hele planeten med 
GMO og Monsanto patenterede frø, mens 
brugen af dødbringende herbicider øges under 
den falske påstand om "øget produktion" af 
madafgrøder. Manipulation af genetisk modifi‐
cerede planter for at øge specifikke vitaminke‐
mikalier uden samtidig at have nogen idé om de 
langsigtede konsekvenser af genetisk forurening 
eller genetiske eksperimenter udført åbent på 
tværs af arter i et skrøbeligt økosystem.
Mål 3) Sikre et sundt liv og fremme trivsel 
for alle i alle aldre
Oversættelse: Pålægge 100+ vacciner til alle børn 
og voksne under tvang, true forældre med an‐
holdelse og fængsel, hvis de nægter at samar‐
bejde. Pres kraftig medicinbrug på børn og 
teenagere, mens "screening" programmer rulles 
ud. Kald massemedicinering for "forebyggelses” 
programmer og hævd, at de forbedrer borgernes 
sundhed.
Mål 4) Sikre inkluderende og retfærdig 
kvalitetsuddannelse og frem livslange 
læringsmuligheder for alle
Oversættelse: Fremskynd en falsk historie og en 
udvandende (niveausænkende) uddannelse un‐
der "Common Core" uddannelsesstandarder, der 
producerer lydige arbejdere snarere end ua�‐
hængige tænkere. Lad aldrig folk lære ægte 

historie, ellers indser de måske, at de ikke vil 
gentage det.
Mål 5) Opnå lighed mellem kønnene og 
styrk (empower) alle kvinder og piger
Oversættelse: Kriminalisere Kristendom, margi‐
nalisere heteroseksualitet, dæmonisere mænd og 
fremme LGBT-dagsordenen overalt. Det egentli‐
ge mål er aldrig "ligestilling" (lighed), men sna‐
rere marginalisering og udskamning af enhver, 
der udtrykker nogle mandlige karaktertræk 
overhovedet. Det ultimative mål er at feminisere 
samfundet, skabe bred accept af "blid lydighed" 

sammen med de selvsvækkende ideer om fælles 
ejendom og "dele" alt. Fordi kun maskulin energi 
har styrken til at rejse sig mod undertrykkelse 
og kæmpe for menneskerettigheder, er under‐
trykkelse af den maskuline energi nøglen til at 
holde befolkningen i en tilstand af evig indvilli‐
gelse (samtykke).
Mål 6) Sikre tilgængelighed og bæredygtig 
forvaltning af vand og sanitet for alle
Oversættelse: Tillad magtfulde koncerner (virk‐
somheder) at tage kontrol over verdens vandfor‐
syning og opkræve monopolpriser for at 
"opbygge ny vandforsyningsinfrastruktur", der 
"sikrer tilgængelighed."
Mål 7) Sikre adgang til overkommelig, påli‐
delig, bæredygtig og moderne energi for 
alle
Oversættelse: Straf kul, gas og olie, og samtidig 
fremskynde dødsdømte "grønne" energisubsidier 
til hjernedøde nystartede virksomheder ledet af 
venner i Det Hvide Hus, som alle går konkurs 
indenfor fem år eller mindre. De grønne nystar‐
tede virksomheder skaber imponerende taler og 
mediedækning, men fordi disse virksomheder 
ledes af korrupte idioter snarere end dygtige 
iværksættere, går de altid konkurs. (Og medier‐
ne håber, at du ikke kan huske al fanfaren om‐
kring deres oprindelige lancering.)
Mål 8) Fremme vedvarende, inklusiv og 
bæredygtig økonomisk vækst, fuld og 
produktiv beskæftigelse og anstændigt 
arbejde til alle
Oversættelse: Reguler små virksomheder ud af 
eksistens med regeringsbemyndiget mini‐
mumsløn, der ruinerer hele sektorer i økonomi‐

FN Agenda 
2030 afkodet!
Det er en plan for 
at indføre globalt 
slaveri for menne‐
skeheden under 
store koncerners 
støvle

Oversættelse af FN's Agenda 
2030 plan for global (verdens-
omfattende) regering (kontrolle‐
ret af koncern interesser).

https://www.naturalnews.com/051058_2030_Agenda_United_Nations_global_enslavement.html
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en. Tving arbejdsgivere til at imødekomme an‐
sættelseskvoter for LGBT arbejdere, mens de 
pålægges løntrin under en centralt planlagt ar‐
bejdsøkonomi dikteret af regeringen. Ødelæg 
den frie markedsøkonomi og nægt tilladelser og 
licenser til de virksomheder, der ikke adlyder 
regeringsdiktater.
Mål 9) Byg elastisk infrastruktur, fremme 
inklusiv og bæredygtig industrialisering og 
fremme innovation
Oversættelse: Sæt nationer i ekstrem gæld hos 
Verdensbanken, bruge gældspenge til at ansætte 
korrupte amerikanske virksomheder til at op‐
bygge store infrastrukturprojekter, der fanger 
udviklingslande i en endeløs gældsspiral. Se 
bogen ”Confessions of an Economic Hit Man” af 
John Perkins for at forstå detaljerne i, hvordan 
denne ordning er blevet gentaget utallige gange i 
løbet af de sidste flere årtier.
Mål 10) Reducer ulighed i og mellem lande
Oversættelse: Straffe de rige, iværksættere og 
innovatører, konfisker næsten alle gevinster fra 
dem, der vælger at arbejde og udmærke sig. 
Omfordel den konfiskerede rigdom til masserne 
af ikke-arbejdende menneskelige parasitter, der 
lever af en produktiv økonomi, mens de ikke bi‐
drager til noget ... alt imens der skriges om 
"lighed!"
Mål 11) Gør byer og menneskelige 
bosættelser inkluderende, sikre, 
modstandsdygtige og bæredygtige
Oversættelse: Forbyd al våbenbesiddelse fra pri‐
vate borgere og koncentrer våben i hænderne på 
lydige regeringshåndhævere, der hersker over en 
ubevæbnet, slavebundet klasse af fattige ar‐
bejdere. Kriminalisere at bo i de fleste landdi‐
strikter ved at indføre "beskyttede områder" i 
”Hunger Games” stil, som regeringen vil hævde, 
ejes af "folket", selvom ingen mennesker har lov 
til at bo der. Tving alle mennesker ind i tæt pak‐
kede, tæt kontrollerede byer, hvor de er under 
24/7 overvågning og udsat for let manipulation 
af regeringen.
Mål 12) Sikre bæredygtige forbrugs- og 
produktionsmønstre
Oversættelse: Begynd at opkræve straffeafgifter 
på forbruget af fossile brændstoffer og elektrici‐
tet, hvilket tvinger folk til at leve under betin‐
gelser med en forværret levestandard, der i 
stigende grad ligner den tredje verdens forhold. 
Brug social indflydelseskampagner i tv, film og 
sociale medier for at udskamme folk, der bruger 
benzin, vand eller elektricitet, og etablere en so‐
cial konstruktion af tåber og stikkere, der sladrer 
om deres naboer i bytte for madkreditbelønnin‐
ger.
Mål 13) Tag presserende handling til at be‐
kæmpe klimaforandringer og dens virknin‐
ger
Oversættelse: Angiv kvoterne for energiforbrug 
for hvert menneske, og start med at straffe eller 
endda kriminalisere "livsstilsbeslutninger", der 
overskrider energiforbrugsgrænser, der er fastsat 
af regeringer. Indfør total overvågning af enkelt‐
personer for at spore og beregne deres energi‐
forbrug. Sanktionér privat ejerskab af køretøj og 
tving masserne til offentlig transport, hvor TSA 
(Transport Sikkerheds Administration) knoldes‐
parkere og ansigtsgenkendelseskameraer kan 
overvåge og registrere bevægelsen for enhver 
person i samfundet, som en scene revet lige ud 
af filmen ”Minority Report”.

Mål 14) Bevar og brug havene bæredygtigt, 
søer og havressourcer til bæredygtig 
udvikling
Oversættelse: Forbyd det meste havfiskeri, kaste 
fødevareforsyningen ind i en ekstrem mangel og 
forårsage løbende inflation i fødevarepriser, der 
sætter endnu flere mennesker i økonomisk 
desperation. Kriminalisere driften af private 
fiskefartøjer og pacere al havfiskeri under kon‐
trol af regeringens centrale planlægning. Tillad 
kun foretrukne virksomheder at udføre havfi‐
skeri (og baser denne beslutning udelukkende på 
hvilke virksomheder, der giver flest kampagne‐
bidrag til korrupte lovgivere). 
Mål 15) Beskyt, genopret og fremme bære‐
dygtig brug af jordiske økosystemer, bære‐
dygtig styring af skove, bekæmp 
ørken-dannelse og stands og vende jordfor‐
ringelse og stands tab af biodiversitet
Oversættelse: Udrul Agenda 21 og tving menne‐
sker fra landet og ind i kontrollerede byer. Kri‐
minaliser privat ejerskab af jord, herunder gårde 
og landbrugsområder. Tæt kontrol af al landbrug 
gennem et virksomhedskorrumperet regerings‐
bureaukrati, hvis politikker næsten udelukkende 
bestemmes af Monsanto, mens den bliver gum‐
mistemplet af USDA. Forbyd brændeovne, op‐
samling af regnvand og havearbejde i hjemmet 
for at kriminalisere selvhjulpenhed og tvinge 
total a�hængighed af regeringen.
Mål 16) Fremme fredelige og inkluderende 
samfund for bæredygtig udvikling, give 
adgang til retssystem for alle og opbygge 
effektive, ansvarlige og inkluderende 
institutioner på alle niveauer
Oversættelse: Giv juridisk immunitet til ulovlige 
udlændinge og "beskyttede" mindretalsgrupper, 
som vil være fri til at deltage i enhver ulovlig 
aktivitet - herunder åben opfordring til masse‐
mord på politibetjente - fordi de er den nye be‐
skyttede klasse i samfundet. "Inkluderende 
institutioner" betyder tildeling af gunstige skat‐
testrukturer og offentlige tilskud til virksomhe‐
der, der ansætter LGBT arbejdere, eller hvilke 
grupper der i øjeblikket er til fordel for de cen‐
trale planlæggere. Brug IRS (SKAT) og andre 
føderale agenturer til selektivt at straffe ugunsti‐
ge grupper med strafferevision og regulatorisk 
chikane, alt imens ignorering af de kriminelle 
aktiviteter fra begunstigede virksomheder, der er 
venner af den politiske elite.

Mål 17) Styrk implementeringsmidlerne og 
genopliv det globale partnerskab for 
bæredygtig udvikling
Oversættelse: Vedtage globale handelsmandater, 
der tilsidesætter nationale love, samtidig med at 
der gives ubegrænset imperialisme til virksom‐
heder som Monsanto, Dow Chemical, RJ Rey‐
nolds, Coca-Cola og Merck. Vedtag globale 
handelspagter, der omgår en nations lovgivere 
og tilsidesætter love om intellektuel ejendomsret 
for at sikre, at verdens mest magtfulde virksom‐
heder opretholder totale monopoler over læge‐
midler, frø, kemikalier og teknologi. Ophæve 
nationale love og kræve total global lydighed 
over for handelsaftaler, der er udstedt af magt‐
fulde virksomheder og gummistemplet af FN.
Hvis du læser hele dokumentet og kan læse ud 
over det overfladiske og PR-sætninger, vil du 
hurtigt indse, at denne FN-dagsorden vil blive 
tvunget over for alle verdens borgere gennem 
påkaldelse af regerings tvang. Ingen steder angi‐
ver dette dokument, at individets rettigheder vil 
blive beskyttet. Det anerkender heller ikke en‐
gang eksistensen af menneskerettigheder, som 
Skaberen giver enkeltpersoner. Selv den såkaldte 
”universelle erklæring om menneskerettigheder” 
nægter fuldstændigt enkeltpersoner retten til 
selvforsvar, retten til medicinsk valg og retten til 
forældrekontrol over deres egne børn. FN plan‐
lægger intet mindre end et globalt rgerings-
tyranni, der slavebinder hele menneskeheden, 
mens den kalder ordningen "bæredygtig 
udvikling" og "lighed". 1984 er endelig ankom‐
met. Og selvfølgelig rulles det hele ud under den 
bedrageriske (svigagtige) etiket "fremskridt".

Som FN-dokumentet 
siger, "Vi forpligter os 
til at arbejde 
utrætteligt for den 
fulde gennemførelse 
af denne dagsorden 
inden 2030."
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Er kriser skabt eller overdrevet for at eliten 
kan få ressourcer og magt? Var krigen i 
Ukraine årsagen til, at fødevarepriserne 
steg? Hvor er logikken? ... Følg pengene.
Tre store amerikanske multinationale sel‐
skaber har købt 17 millioner hektar ukrainsk 
landbrugsjord. Det drejer sig om Cargill, 
Dupont og Monsanto (som officielt er tysk-
australsk, men med amerikansk kapital). 
Fem procent af den ukrainske landbrugsjord 
blev efterfølgende købt af den kinesiske stat.
Til sammenligning har hele Italien 16,7 
millioner hektar landbrugsjord. Kort sagt

købte tre amerikanske virksomheder mere 
brugbar landbrugsjord i Ukraine end hele 
Italien.
Blandt hovedaktionærerne i disse tre selska‐
ber er Vanguard, Blackrock og Blackstone.
De sædvanlige mistænkte igen...
kilde - www.australiannationalreview.com/
lifestyle/three-large-american-
multinationals-bought-17-million-hectares-
of-ukrainian-agricultural-land/

Tre store amerikanske multinationale selskaber 
købte 17 millioner hektar ukrainsk landbrugsjord 
- det er flere hektar jord, end hele Italien har

Multinacionaler
Køber Landbrugslande

Med alle disse uforklarlige 
"pludselige dødsfald" undrer det 
mig bare, om nogen for nylig 
har spillet "Connect The Dots"?

https://www.australiannationalreview.com/lifestyle/three-large-american-multinationals-bought-17-million-hectares-of-ukrainian-agricultural-land/
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De to første drejer sig om, hvordan vi kan få et ret‐
færdigt og meget mere effektivt pengesystem. Det er 
muligt, at få en stor middelklasse i Danmark, hvor 
alle har et værdigt liv. Samtidig går vi ind for be‐
skatning af forbrug, ressourcer, transaktioner på 
bankkonti, OMS og pengeskabelsen i stedet for de 
kilder vi har i dag.
Ligeledes ønsker vi decentralisering og meget min‐
dre bureaukrati, det vil vi opnå ved at genskabe de 
279 kommuner og sågar de 1753 sogne, og flytte re‐
elle arbejdspladser i den offentlige servicesektor til 
alle sogn i Danmark.
Vi er i fuld sving med at skaffe de 20.000 vælgerer‐
klæringer i hele landet, se også bagsiden af avisen 
og læs mere og om alle mærkesager på j�k21.dk

Personer, der vægter særinteresser over deres hverv, 
kan ikke beklæde offentlige stillinger.
Medlemskab af loger forbydes alle medlemmer af 
folketinget, ledende personale i administrationen, 
ved domstolene og alle ansatte ved politiet og mili‐
tæret. Derudover skal ingen loger skal have fast 
sæde i FN.
Befolkningen skal være helt sikre på at politikere, 
dommere og ledende personale i centraladministra‐
tionen og politiet og militæret er habile, tjener 
borgerne og ikke har nogle skjulte agendaer.

Parti med hele 31 mærkesager Mærkesag 13
Loge-medlemskab forbudt
for politikere

https://odysee.com/@Vivresainement:f/smc:3
https://jfk21.dk/
https://jfk21.dk/
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af Sonia Elijah, 20. juni 2022, link
Her er Sonia Elijahs seneste 
undersøgende rapport om 
lækkede interne e-mails fra 
Det Europæiske Lægemid‐
delagentur (EMA) og møde‐
rapport mellem agenturet og 

Pfizer. EMA fører tilsyn med 
evaluering og overvågning af lægemidler for 
EU. 
Perioden for e-mailkorrespondancen strækker 
sig fra den 10. - 25. november 2020, få uger før 
EMA gav CMA (betinget markedsføringstil‐
ladelse) til Pfizers vaccine den 21. december 
2020. 
HASTIGHED OVER SIKKERHED - E-mails 
afslører et intenst, næsten konkurrencepræget 
kapløb om at få godkendt Covid-19-vaccinerne 
så hurtigt som muligt.  Der fremkom personer 
med høj integritet og klarhed om deres roller og 
forpligtelser som forvaltere af folkesundheden. 
En person viste f.eks. en håndgribelig bekym‐
ring over fremskyndede tidsfrister for at sikre, at 
de kunne overholde "fristen" for godkendelse af 
vaccinen på bekostning af en solid vurdering. 
Det drejer sig om Noel Wathion, som på det 
tidspunkt var EMA's vicedirektør, men som si‐
den er gået på pension. Denne EMA-embeds‐
mand påpegede på en vigtig måde: "Vi frem-
skynder arbejdet så meget som muligt, men vi 
skal også sikre os, at vores videnskabelige vur‐
dering er så robust som muligt. Vi må ikke 

glemme det ansvar/den ansvarlighed, der er 
knyttet til henstillingen til EF (Europa-Kommis‐
sionen) om at give en CMA (betinget markeds‐
føringsgodkendelse).
FORTÆLLING FRA EU-KOMMISSIONÆREN - I 
en e-mail af 19. november afslører Wathion en 
"ret anspændt" TC (telekonferenceopkald) med 
EU-Kommissæren (Ursula von der Leyen), som 
"til tider var en smule ubehagelig". Dette afspej‐
ler det stigende pres, som EMA's personale var 
under for at udstede CMA hurtigt efter en EUA, 
som FDA/MHRA havde udstedt for Pfizer-
BioNTech-vaccinen. Von der Leyen er impliceret 
i, at hun muligvis er ansvarlig for dette an‐
spændte miljø med "en forsinkelse på flere 
uger ... ikke let acceptabel for EF [Europa-
Kommissionen]".
SMS BESKEDER VISER AT 
KOMMISSIONÆREN SELV FORHANDLEDE 
MED PFIZER - I begyndelsen af 2022 rapporte‐
rede Trial Sites News, hvordan von der Leyen 
blev indviklet i en skandale, da en gruppe ua�‐
hængige medlemmer af Europa-Parlamentet 
krævede hendes øjeblikkelige fratræden og fuld 
offentliggørelse af en række private sms-beske‐
der mellem hende og Pfizers administrerende di‐
rektør, Albert Bourla. Kun en lille del af disse 
sms'er blev nogensinde afsløret. Af dem, der blev 
det, afslørede de, at hun forhandlede dele af en 
europæisk vaccineaftale ensidigt med Bourla via 
en række sms'er! Det er klart, at standardpro‐
tokoller i Europa blev smidt ud af vinduet til for‐
del for hensigtsmæssighed, og dette var tilsyne

-
ladende forbundet med et fælles konkurrence‐
pres på alle tre tilsynsmyndigheder.  
FORSINKELSE PÅ GRUND AF SIKKERHED AF 
VACCINER MØDES MED KRITIK AF 
MEDIERNE, EU-KOMMISSIONEN OG EU-
PARLAMENTET - Wathion påpeger, at en po‐
tentiel forsinkelse på flere uger for at sikre "en 
solid garanti, især med hensyn til CMC og 
sikkerhed" vil blive mødt med "kritik fra forskel‐
lige parter", herunder medierne, Europa-Kom‐
missionen og Europa-Parlamentet. Det var 
tydeligvis politik, der dikterede godkendelses‐
protokollen for Covid-19-vaccinen, ikke 
videnskab.
BATCHES - Der var også et stort problem med 
integriteten mellem vaccinebatcherne, idet der 
blev observeret betydelige forskelle i niveauet af 
mRNA-integritet mellem PfizerS kommercielle 
og kliniske vaccinebatcher. "~78 % mRNA-
integritet" i de kliniske vacciner og "~55 % i de 
foreslåede kommercielle vaccinebatcher", og 
"årsagen" er endnu ikke identificeret.

Resume af lækkede info fra EMA om 
Pfizer's godkendelse viser, at EU's 
regulerende myndigheder for 
vacciner var under pres fra medierne, 
EU-kommissionen og EU-
parlamentet - og at man lagde vægt 
på hurtighed frem for sikkerhed!

https://www.trialsitenews.com/a/what-the-leaked-ema-emails-docs-reveal-major-concerns-with-pfizer-c-19-vaccine-batch-integrity-and-the-race-to-authorise-cdda0ba2
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af Andrew Kaufman, M.D., link
Der er ingen virus!
Terrainteori forklarer, hvordan kroppen af‐
gifter fra urenheder ved at skabe det, vi 
plejede at kalde influenza, forkølelse, lunge‐

betændelse osv. er nu 
omdøbt af en ikke-
eksisterende virus 
kaldet Covid-19 og 
dens dumme også 
fabrikerede varianter.
Der findes ingen test 
til at påvise Covid 
eller nogen anden 
virus, da ingen 
nogensinde er blevet 

isoleret, og det derfor ikke kan bevises, at 
den eksisterer. Opfinderen af PCR-testen 
Kary Mullins udtalte igen og igen at disse 
tests ikke kan påvise noget som helst, men 
man kan skabe falske positive resultater ved 
at køre testcyklussen under testning på høje 
niveauer som over 60. Testene er nu også 
skabt med færdige forudbestemte positive 
eller negative resultater. Disse blev lavet for 
at gøre det let for peer review-undersøgelser 
at opnå de ønskede resultater, som undersø‐
gelsens finansiører ønsker. De har enten 
resultatet på emballagen, eller man kan se 
det før testen under sort lys. Pharma djævle‐
ne har mange tricks i ærmerne for at narre 
masserne. Hold dig vågen. Overlev!

Virus er exosomer, som er udskillelser fra forgiftede celler.
Exosomer kan ikke overføres.
Folk ser på exosomer og kalder dem for virus. Ordet "virus" kom‐
mer fra det gamle latin, som betyder skadeligt stof eller gift.
Exosomer muliggør helbredelse ved at fortære giftige stoffer."

Det store virus‐
fupnummer

at det ikke påvirker 
dem, der er fløjtende 
ligeglade

Forestil dig en virus 
så dødbringende

"Det er ikke urimeligt at konkludere, at kirurgiske masker 
og stofmasker, som de anvendes i øjeblikket (uden andre 
former for PPE-beskyttelse), ikke har nogen effekt på 
kontrollen med overførslen af "CoVID-19-virus".

"De nuværende beviser tyder på, at ansigtsmasker faktisk 
kan være skadelige."

"Bevismaterialet tyder på, at ansigtsmasker stort set er in‐
effektive."

Læs om de 150+ studier HER

Mere end 150 sammenlignende un‐
dersøgelser og artikler om ineffekti‐
vitet og skadevirkninger af masker

https://thebigvirushoax.com/dr-andrew-kaufman
https://brownstone.org/articles/more-than-150-comparative-studies-and-articles-on-mask-ineffectiveness-and-harms/
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af Ethan Huff, 4. aug. 2022, link
De seneste tal er kommet, og det ser ikke godt 
ud for de "fuldt vaccinerede" i Australien. Selv 
om mere end 96% af den indfødte befolkning i 
landet har fået de to første mRNA-sprøjter 
(messenger RNA) mod Wuhan coronavirus 
(Covid-19), og mere end 70% er fuldt "boostet", 
har antallet af dødsfald som følge af kinesisk 
virus i hele landet nået et rekordhøjt niveau.
Følgende datagram viser tydeligt, at lige siden 
lanceringen af Operation Warp Speed er antallet 
af injektionsrelaterede dødsfald Down Under 
steget kraftigt. I skrivende stund har der dannet 
sig et højdepunkt, der tyder på, at de fuldt 
injicerede med tiden falder døde om i stadig 
stigende grad. Hvis Australien havde valgt 
ivermectin og hydroxychloroquin (HCQ) i stedet 
for Fauci-influenzavacciner, ville pandemien 
være ophørt for længe siden. I stedet oplever 
Australien nu en massedød i stedet for en 
genopretning.
Faktisk var der næsten ingen covid-relaterede 
dødsfald overhovedet i Australien før lancerin‐
gen af "vaccinerne". Der var et lille højdepunkt i 
efteråret 2020 efterfulgt af et brat fald tilbage til 
basisniveauet, efterfulgt af et massivt højde‐
punkt, så snart folk begyndte at blive injiceret. 
Interessant nok blev boostersprøjtekampagnen 
efterfulgt af endnu en massiv stigning og et 
højdepunkt, som højst sandsynligt vil blive 
efterfulgt af en fortsat stigning i antallet af 
dødsfald, efterhånden som antistofa�hængig 
forstærkning (ADE) og andre sundhedstilstande 
forårsaget af vaccinerne tager deres pris. "Vi 
blev advaret, men kun intelligente mennesker 
lyttede", skrev en kommentator som reaktion på 
nyheden. "Antibody-dependent enhancement 
sker, det er virkeligt, og det ødelægger 
immunforsvaret." "Ingen har mishandlet deres 
borgere mere end Australien under krisen," 
tilføjede en anden. "De mennesker, der gjorde 
det, burde være i fængsel."

New South Wales (NSW) ser angiveligt de fleste 
nye "tilfælde" af Wuhan-influenzaen, efterfulgt 
af Queensland og Victoria. Som du måske 
husker, har hvert af disse områder indført 
strenge restriktioner under hele plandemien - 
restriktioner, som beboerne i området fik at vide 
ville sætte en stopper for virussen. Der blev 
oprettet "karantæne"-koncentrationslejre, folk 
blev tvunget til at bære masker overalt, og den 
offentlige bevægelighed blev begrænset - men 
uden resultat. Den kinesiske virus er her for at 
blive, takket være injektionerne. Medierne vil 
have os alle til at tro, at folk "fanger" og 
"genfanger" covid igen og igen, men virkelighe‐
den er, at det, vi nu ser, er en plandemi blandt de 
fuldt vaccinerede, hvis immunsystem er skudt i 
stykker. "De udviser symptomer på forgiftning", 
skrev en anden kommentator om det, som de 
fuldt vaccinerede oplever, hvilket ikke er "covid". 
"Hoste og feber er milde symptomer.
Neurologiske skader, spasmer og lammelser er 
alvorlige symptomer, ikke ulig det, der sker med 
en kakerlak, der bliver sprøjtet med RAID." 
"Blodpropper er et tegn på indre blødninger. 
Alvorlig koagulering fører til amputation og 
hjerteanfald. Det mest alvorlige symptom? 
Døden." En anden påpegede, at ingen 
uvaccinerede oplever noget af dette, hvilket 
yderligere beviser, at det syge mennesker lider 
af, er vaccineskader og ikke covid infektion. 
"Falsk immunitet designet til at dræbe dig slår 
aldrig naturlig immunitet," skrev en anden om, 
hvordan de såkaldte vacciner på ingen måde 
producerer reel eller varig immunitet, men i 
stedet fremkalder vaccineinduceret AIDS 
(VAIDS). "De uvaccinerede bliver ikke syge, ikke 
fordi de har naturlig immunitet mod et ikke-
eksisterende patogen, men fordi de ikke er 
blevet forgiftet," tilføjede en anden. "MRNA-
stoffet får epitelcellerne til at fremstille det 
giftige spike-protein 24/7, 365. Der er ingen 
slukknap."

Der er nu tale om en pandemi 
som rammer de fuldt vaccinere‐
de.
Med over 96 % af den voksne 
befolkning fuldt vaccineret og 
70+ % boostet har Australien 
netop sat en ny rekord for 
COVID-dødsfald

"Covid"-dødsfald slår ny rekord i 
det hypervaccinerede Australien

WWOORRLLDD  CCUUPP  22002222
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"Jeg føler mig 
mere sikker end 

nogensinde"

https://yournews.com/2022/08/05/2390348/covid-deaths-hit-new-record-in-heavily-vaccinated-australia/
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af Ethan Huff, 3. aug. 2022, link
Det viser sig, at næsten alle de temperatur‐
stationer, der drives af National Oceanic 
Atmospheric Administration (NOAA), er 
korrupt placeret for at få USA til at fremstå 
"varmere", end det faktisk er, hvilket effek‐
tivt forstærker den "globale opvarmning" 
svindel.
Forbløffende 96 procent af NOAA's tempera‐
turstationer opfylder ikke agenturets egne 
standarder for "ukorrupt placering", ifølge 
undersøgelser, der er udarbejdet af Heart‐
land Institute. De fleste af dem er placeret i 
nærheden af objekter, der fanger eller 
producerer varme, hvilket forvansker deres 
aflæsninger.
Andre er placeret i områder, der siden place‐
ringen er blevet langt mere bebygget. Også 
dette øger varmeudvisningerne og får det til 
at se ud som om, at "klimaændringerne" er 
virkelige.
"Med en 96 procent varm-bias i de ameri‐
kanske temperaturmålinger er det umuligt 
at bruge nogen som helst statistiske metoder 
til at udlede en præcis klimatrend for USA", 
siger Heartland Institute Senior Fellow 
Anthony Watts, leder af undersøgelsen.
"Data fra de stationer, der ikke er blevet 
korrumperet af fejlplacering, viser en op‐
varmningshastighed i USA, der er reduceret 
med næsten halvdelen sammenlignet med 
alle stationer."
I en pressemeddelelse fra Heartland Institute 
forklares yderligere de standarder, som 
NOAA skal bruge til at afgøre, om en tempe‐
raturstation er placeret korrekt for at opnå 
optimal nøjagtighed - standarder, som agen‐
turet ikke følger i øjeblikket.
"NOAA's 'Requirements and Standards for 
[National Weather Service] Climate 
Observations' anviser, at instrumenter til 
temperaturdata skal stå 'over plant terræn 
(jord eller græstørv), der er typisk for områ‐
det omkring stationen, og mindst 30 meter 
fra enhver omfattende beton- eller asfalteret 
overflade'," står der i meddelelsen.
"Og at 'alle forsøg vil blive gjort for at undgå

 
områder, hvor ujævnt terræn eller luftaf‐
strømning beviseligt resulterer i ikke-
repræsentative temperaturdata'."
Hvis NOAA fulgte sine egne retningslinjer, 
ville gennemsnitstemperaturerne i hele USA 
være langt lavere end det, der rapporteres. 
Det ville også blive afsløret på grundlag af 
nøjagtige data, at landet faktisk ikke er ved 
at blive varmere.
Heartland-rapporten følger en tidligere rap‐
port fra 2009, der på samme måde påpeger 
de fejlbehæftede data fra NOAA's tempera‐
turstationer.
Med titlen "Is the U.S. Surface Temperature 
Record Reliable?" blev der i denne undersø‐
gelse kigget på mere end 1.000 undersøgte 
stationer og fundet ud af, at 89 procent af 
dem har problemer med varmeforstyrrelser.
I mindst 13 år har det med andre ord været 
kendt, at NOAA's temperaturdata er upræci‐
se og upålidelige, og alligevel har klimaæn‐
dringsfortællingen fortsat i "videnskabens" 
navn.
Heartland Institutes pressemeddelelse om‐
handler denne tidligere undersøgelse og på‐
peger, at situationen med NOAA's 
temperaturstationer kun er blevet værre i 
årenes løb. Og der synes ikke at være nogen 
planer på plads for at løse problemet.
"Det oprindelige projekt om overfladestatio‐
ner fra 2009 viste endegyldigt, at den fødera‐
le regerings overvågningssystem for 
overfladetemperaturer var defekt, idet langt 
de fleste stationer ikke opfyldte NOAA's 
egne standarder for troværdighed og kvali‐
tet", hedder det i meddelelsen.
H. Sterling Burnett, direktør for Heartland 
Institutes Arthur B. Robinson Center on 
Climate and Environmental Policy, udtalte, 
at han efter personligt at have undersøgt 
NOAA's overfladestationer tilbage i foråret 
kan bekræfte resultaterne af rapporten fra 
2009.
"Denne nye undersøgelse er bevis for to 
ting", citeres Burnett for at sige.
"For det første er regeringen enten uduelig 
eller nægter stædigt at lære af sine fejltagel‐
ser af politiske årsager. For det andet kan 
man ikke stole på regeringens officielle tem‐
peraturoptegnelser. Den afspejler en klar 
byvarmeeffekt, ikke nationale temperaturt‐
rends."

Undersøgelse fra 2009 viste lige‐
ledes, at langt størstedelen af 
NOAA's temperaturstationer 
giver unøjagtige temperatur-
målinger

96% af NOAA's varmemålestationer 
er korrupt placeret for at støtte klima‐
forandringernes fupnummer

Statslige vejrinstitutioner ver‐
den over manipulerer med 
temperaturmålinger så de kan 
matche den politiske agenda 
om 'co2 global warming'

af Jimmi Roger Pedersen, august 2022
I kun få dele af verdenen som fx US har 
man solide og dækkende målinger gen‐
nem 100 år til at kunne sige noget om æn‐
dringer i temperaturerne. I US er det 
blevet koldere over de sidste 100 år, og se‐
neste årti er der sat et utal af sne- og kul‐
derekorder. Især i 1930'erne var US klima 
varmt og voldsomt, og derfra har det kun 
aftaget og blevet køligere.
Her ser vi et eksempel på hvordan kurver 
og søjler ændrer sig når målingerne bliver 
justeret af NOAA.
Første billede herunder viser i rød de rå 
data temp. målinger og i lilla co2 indhold i 
luften. På andet billede herunder ser man 
så igen de samme rå data i rød, men så og‐
så de manipulerede temp. i lilla.
På den måde kan det bedre matche den 
politiske agenda om global warming.

https://climatesciencenews.com/2022-08-03-96percent-noaa-heat-stations-corruptly-placed-climate.html#
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af Mary Villareal, 4. aug. 2022, link
Hvert eneste barn, der fødes i USA, siges at være 
forgiftet med industrikemikalier, herunder 
hormonforstyrrende stoffer, der påvirker hjer‐
nens udvikling.
Hjernefunktionen vurderes ofte ved hjælp af 
intelligenstests, og disse IQ-scoringer har været 
faldende siden midten af 1990'erne. Dette løben‐
de fald er veldokumenteret i Europa, USA og 
Australien.
Selv om IQ-målinger ikke er perfekte, har 
videnskabelige undersøgelser vist, at kemisk 
eksponering påvirker hjernefunktionen hos 
børn negativt. Det er derfor, at mange fagfolk, 
herunder mange medicinske og videnskabelige 
organisationer, fokuserer på den "suppe" af ke‐
mikalier, som børn udsættes for i en tidlig alder.
Hormonforstyrrende kemikalier forstyrrer selv‐
satt hormonerne. Nyfødte babyer bliver på for‐
hånd udsat for blandinger af over 200 af disse 
kemikalier, herunder ftalater, perchlorat, fluorid, 
bisphenol-A (BPA ) og dets erstatninger, parabe‐
ner, polychlorerede biphenyler (PCB) og dichlor‐
diphenyltrichlorethan (DDT) og endda 
tungmetaller som bly og kviksølv.
Disse kemikalier kan findes i fostervandet, som 
omgiver barnet i livmoderen, når hjernen dan‐
nes med en utrolig hastighed, hvor der fødes 
tusindvis af nerveceller i sekundet.
Forureningen slutter ikke her. Børn optager flere 
af disse kemikalier gennem modermælk eller 
modermælkserstatning, gennem den luft, som 
barnet indånder, og i produkter som cremer, 
lotioner og babyservietter.
Ftalater er kemikalier, der indgår i mange for‐
brugerprodukter, f.eks. produkter til personlig 
pleje, forarbejdede fødevarer, fødevareemballage 
og endda medicinske produkter. Andre undersø‐
gelser har også vist, at eksponering for disse 
kemikalier medfører nedsat IQ.
Perchlorat er et skjoldbruskkirtelforstyrrende 
stof, der normalt findes i raketbrændstof. Det 
dukker imidlertid også op i fødevareemballage 
og endda i grundvand, hvilket kan påvirke føde‐
varer. Det virker ved at reducere kroppens evne 
til at bruge jod, som er afgørende for dannelsen 
af skjoldbruskkirtelhormonet. Det påvirker IQ 
ved at forstyrre skjoldbruskkirtelfunktionen og 
skabe en tilstand af insufficiens.
Fluorid blev tidligere tilsat til drikkevandet, ind‐
til et af de mest tydelige eksempler på, at det ke‐
miske stof sænker IQ, blev rapporteret i Canada. 
En undersøgelse målte IQ'en hos canadiske børn, 
der boede i forskellige byer, og fandt, at de børn, 
der havde fluorid i drikkevandet, havde lavere 
IQ-scorer.
"Gamle" kemikalier som PCB'er og DDT'er er 
blevet forbudt i produktionen, men findes sta‐
digvæk i miljøet. Ved at forstyrre skjoldbrusk‐
kirtelsystemet nedsætter de også IQ hos børn og 

voksne, der har været udsat for dem som børn.
Kviksølv er også kendt for at forstyrre hjernens 
udvikling. Der har været undersøgelser, der vi‐
ste, at mindst 2,5 IQ-point gik tabt i en kohorte 
af udsatte børn i Sydkorea.
Hver af disse kemikalier er farlige i sig selv, men 
en blanding af dem kan forurene børn fra und‐
fangelsen og forårsage uoprettelige skader på 
deres hjerner.

Farerne ved hormonforstyrren‐
de kemikalier

Giftige kemikalier i miljøet 
gør børn dummere

En britisk regeringsrapport indrømmer, at 18,9 millioner mennesker 
stadig er uvaccinerede i England, og at 50% af landet har nægtet at få en 
boostervaccination, mens 90% af COVID-dødsfaldene siden april har 
været blandt de triple vaccinerede.

Hvordan kan du vide, om der 
bliver fortalt sandheden?

- Når Facebook blokerer den.
- Når Twitter sletter den.
- Google skjuler den.
- YouTube forbyder den.
- Din regering forbyder det og 
medierne stempler det som en 
konspirationsteori

https://brain.news/2022-08-04-toxic-chemicals-in-environment-making-children-dumber.html#
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Kontrakterne mellem vaccineindustrien og EU 
samt mange andre lande forbliver hemmelige. 
Ingen ved, hvad vaccinekontrakterne indeholder, 
de er totalt mørklagte. Hvad skjuler myndighe‐
derne? Hvornår får vi at vide, hvad der står i 
disse kontrakter?
Nogle frihedselskende ministre fra Europas 
parlament præsenterede en pressekonference i 
oktober 2021, BUDSKABET: "DINE 
RETTIGHEDER ER I FARE", deres præsentation 
handlede om  misbrug af det grønne certifikat/
vaccinepas. MEP'erne krævede den øjeblikkelige 
tilbagetræden af Europa-Kommissionens for‐
mand Ursula von der Leyen. De sagde, at Ursula 
von der Leyen er en del af en gigantisk Covid-19 
videnskabelig svindel- og propagandakampagne, 
der har forårsaget menneskerettighedskrænkel‐
ser og er en trussel mod demokratiet i Europa. 
Dette og hendes interessekonflikter bør føre til 
hendes tilbagetræden.
Nævnte punkter
1.  PRIVATE FORHANDLINGER MED PFIZER - 
Ursula von der Leyen var involveret i private 
forhandlinger med Pfizer-formanden, før hun 
underskrev en aftale med et privat firma. Og hun 
nægter at være gennemsigtig om dette.
2. HEMMELIGE VACCINKONTRAKTER - 
Samme gennemsigtighedsprincip er blevet over‐
trådt, fordi dele af Pfizer-kontrakten er blevet 
redigeret. Von der Leyen har optrådt som che�‐
konsulent for Pfizer i disse vaccineaftaler, hvil‐
ket hverken er god regeringsførelse eller 
videnskab. 
3. VACCINER SOM ENESTE LØSNING - 
Endvidere har hun talt for vacciner som den 
eneste vej ud af pandemien, hvilket er en løgn. 
Der findes andre behandlinger, som mange 
læger har vidnet om. 
4. CENSURERING AF DEN VIDENSKABELIGE 
DEBAT - Von der Leyen har også siden 2020 
deltaget i censuren af den videnskabelige debat 
på de sociale medier. 
5. INTERESSEKONFLIKT - Hun står over for 
endnu en interessekonflikt i forbindelse med 
hendes mands arbejde med 2 biofarmaceutiske 
virksomheder, der lobbyer for markedsandele for 
deres produkter. Hun gør også det samme for 
vacciner.

Her er en tale fra den 6. juli 2022, af et af de 
frihedselskende MEP'er, Cristian Terheș, fra det 
kristendemokratiske nationale bondeparti. Han 
har studeret teologi og blev præst, han har også 
studeret journalistik og arbejdet som forret‐
ningsanalytiker.  Han var involveret i rumænsk 
politik og var især kendt for sin modstand mod 
korruption. 
Minister for det europæiske Parlamnet, 
Cristian Terheș: Den holdning, som Eu‐
ropa-Kommissionen under ledelse af 
Ursula von der Leyen indtager, passer klart 
til beskrivelsen af korruption.
Ursula von der Leyen-kommissionen har købt 
vacciner for milliarder af doser på grundlag af 
kontrakter, der ikke blev offentliggjort fuldt ud, 
ikke engang over for medlemmer af Europa-
Parlamentet, som burde kontrollere, hvordan 
hun bruger folks penge.
Disse doser må have kostet titusindvis af milliar‐
der af euro, men vi ved det ikke med sikkerhed, 
fordi kontrakterne ikke er offentliggjort. Hvis 
dette ikke er korruption, hvad er det så? Det er 
at belære EU's medlemslande om retsstatsprin‐
cippet, men det er hende den første, der ikke er 
gennemsigtig med sine aktiviteter, og heller ikke 
med, hvordan hun bruger folks penge.
Jeg kræver derfor, at hvis Ursula von der Leyen 
klart tror på gennemsigtighed, at hun fuldt ud 
offentliggør de kontrakter, hun har indgået med 
vaccinefirmaerne, så vi ved, hvor meget alle dis‐
se vacciner har kostet".
- Tale i EU-Parlamentet - HER
- Twitter - twitter.com/CristianTerhes
Ursula von der Leyen's attitude fits the 
description of corruption: power without 
accountability
"Corruption is power without accountability, 
said an anticorruption expert from Slovenia. 

Formand for EU, Ursula von der 
Leyen, er en del af en gigantisk 
Covid-19 videnskabelig svindel- 
og propagandakampagne, der 
har medført menneskerettig‐
hedskrænkelser og er en trussel 
mod demokratiet i Europa - 
siger frihedselskende EU 
ministre

Vaccinekontrakter og EU-
kommissionerens hemmelighed

Kina godkender Genuine 
Biotechs HIV-præparat til 
COVID-patienter, og dermed 
klar til at behandle COVID-
patienter med indenlandsk 
produceret HIV-medicin, 
rapporterer Reuters.

Tilgængeligheden af effektive 
COVID-vacciner og -behand‐
linger er afgørende for at lægge 
grunden til Kinas potentielle 
omlægning af sin "dynamiske 
COVID-nul"-politik, der sigter 
mod at eliminere alle udbrud - 
uanset hvor små de er - og som 
er baseret på massetestning og 
streng karantæne.
Læs hele artiklen HER

Folk bliver testet for coronavirus-sygdom 
(COVID-19) på et mobilt nukleinsyre-teststed 
uden for et indkøbscenter i Beijing, Kina den 
16. marts 2022.

https://climatesciencenews.com/2022-08-03-96percent-noaa-heat-stations-corruptly-placed-climate.html#
https://youtu.be/9ZV8Eaz-zYc
https://twitter.com/CristianTerhes
https://www.reuters.com/world/china/china-allow-use-genuine-biotechs-hiv-drug-covid-patients-2022-07-25/
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af Berith Zenia Fagergaard, 8. aug. 2022
Vi står overfor massive kollektive udfordringer med 
myndigheder der blæser en ”farlig” coronavirus op 
til uformindsket styrke. Det har givet dem anledning 
til at iværksætte en verdensomspændende kampag‐
ne, for at få alle verdensborgere frivillig eller ”mindre 
frivillig” til at indtage eksperimentelle indsprøjtnin‐
ger, fremstillet ved brug af en genteknik, der i histo‐
rien aldrig er sket før - og slet ikke i det omfang vi er 
vidner til nu.

Vi vil derfor i JFK21 regi være med til at oplyse bor‐
gerne om hvordan vi kan balancere kroppen til et 
sundt og stærkt immunforsvar, som ikke går på kom‐
promis med helbredet, ved at lege ”russisk roulette” 
med eget liv.

Chritine Stabell Benn udtaler
Den danske førende vaccineekspert Christine Stabell 
Benn blev d. 20. november 2021 interviewet af det 
danske medie 'Bagklog', hvor hun advarede om at 
covid19-sprøjterne er verdenshistoriens største medi‐
cinske eksperiment. 

Hun siger i interviewet, at man ikke kan kalde det en 
vaccine pga. brugen af genteknik, der ikke har været 
forsøgt på levende mennesker før og som vi endnu 
ikke kender til langtidseffekterne. Interviewet kan 
høres HER (pdf version) 

Dyreforsøg
Tidligere dyreforsøg med denne genteknik blev a�‐
brudt, idet alle dyrene døde.

Siden de eksperimentelle sprøjters korstog, har bi‐
virkninger og dødstal steget signifikant verden over, 
mens myndighederne forsøger at skjule tallene fra 
offentligheden og befolkningen.

Pfizer 1291+ mulige bivirkninger
I foråret maj 2022 blev der offentliggjort ikke mindre 
end 1291 formodede bivirkninger fra Pfizer ind‐
sprøjtningerne. Firmaet blev dømt til at fremlægge 
dokumentation mod de havde forventet at henlægge 
resultaterne i 75 år. Alligevel har de danske medier 
været tavse og været med til at lukke disse informa‐
tioner ned! 

En canadisk organisation bestående af ca. 500 læger, 
forskere og sundhedspersonale, lavede en præsenta‐
tion, som piller Pfizers vaccinestudie fuldstændigt fra 
hinanden. De påviser utallige fejl og uvidenskabelige 
procedurer og ufavorable resultater, som aldrig er 
blevet nævnt af politikerne, myndighederne og i 
mainstreammedierne. Det studie burde aldrig have 
været publiceret i et videnskabeligt tidsskrift, og end‐
nu mindre have været brugt som argument for at gi‐
ve hele befolkningen vaccinen. Organization: 
www.canadiancovidcarealliance.org/
Deres præsentation: The Pfizer Inoculations For 
COVID-19 – More Harm Than Good 
Som pdf HER og video HER.

Skeptikere udskammes
Listen er lang og selvom borgere, der forholder sig 
kritisk til den massive propaganda, der kontinuerligt 
fodrer os dagligt med frygt, restriktioner, epidemi‐
love, udskammes i flæng og beskyldes for at være 
smittebærere, der er oppe imod videnskaben og al 

sund fornuft, er der ligeså mange anerkendte forske‐
re, videnskabsfolk, professorer, læger samt andet 
sundhedspersonale, der sammen med politikere, ad‐
vokater mv. også udelukkes eller helt censureres fra 
den offentlige debat.

Der findes eksempler på professorer, der er blivet 
truet med at få frataget deres titel for at stå offentligt 
frem.

Den objektive videnskab er ikke længere eksisteren‐
de, som samfund- og udviklingsmæssigt er det stærkt 
bekymrende for vores demokrati, menneskerettighe‐
der og ikke mindst retten til ucensureret informa‐
tion.

Angående Covid-19 virus
Der hersker en ret stor uenighed om virussens op‐
havsmand og hvad vi har med at gøre. Nogen mener 
sågar, at den ganske enkelt ikke eksisterer, og ikke er 
kommet af naturlige biologiske veje, men er blevet 
fremstillet i et biolaboratorium. 

Exosomer af Dr. Andrew Kaufman M.D.
Andrew Kaufman læge med speciale i psykiatri, be‐
skriver den oprindelige virus som exosomer, der er 
cellernes affald, som dannes naturligt inde i vores 
levende celler. Det er små bobler, som indeholder 
små forskellige proteiner/stoffer. Exosomernes 
membran består af det samme som cellens membran, 
og de kan gå i forbindelse med cellens membran og 
frigive deres indhold til det ekstra
-cellulære rum, hvor indholdet nu fungerer som 
kommunikation mellem cellen og resten af kroppen.

Det der udløser frigivivelse af exosomer, er i virkelig‐
heden: Toxiske substanser / stress (frygt, angst) / 
kræft / ioniseret stråling / infektion / sygdomme 
(uspecificeret i litteraturen) elektromagnetisk 
stråling – ingen undersøgelser.

Hans konklusion er klar.: Exosomer er altså et resul‐
tat og IKKE årsagen til sygdommen.

Hans opsigtsvækkende video kan du se her ved at 
klikke ind: Humanity is NOT a virus!

Hvad kan vi læse os frem til af mainstreamvi‐
denskaben:
Coronavirus (latin: Orthocoronavirinae) forkortet 
form CoV er en underfamilie af vira, som har været 
kendt helt tilbage fra 1930. Corona betyder ”Krone” 
eller ”Glorie”.

Ordet Virus kommer af den latinske betegnelse som 
betyder: ”slimet eller gift”. 

Det er almen viden at virus ikke er en celle, den har 
ingen cellemembran eller komponenter, så som 
stofskifte, der gør at den kan formere sig af sig selv. 
Den kan derfor ikke kaldes for en levende 
organisme, men fungerer som en snylter, der skal 
hægte sig på andre værtsceller og underkaste sig 
deres molekylære indre liv, for at kunne viderebringe 
kopier af sig selv og producere den næste generation 
af virus i andre værtsceller.

Virus består af genetisk materiale (DNA eller RNA) 
omgivet af en beskyttende proteinkappe, der på den‐
ne måde er i stand til at hægte sig fast på celler og 
derefter trænge ind i dem, hvis cellen vel og mærke 
er modtagelig. Det vil den være i det øjeblik, den er 
svækket.

Ud fra denne beskrivelse som er fuldt ud offentlig 

tilgængelig, er der heller ikke nogen egentlig 
ordentlig betegnelse af denne virus, og derfor kunne 
Dr. Andrew Kaufman godt have sin berettigelse her, 
som bestemt burde tages med ind i videnskabens 
søgelys.

Sammenhæng mellem exosomer og cytokin‐
storm?
Spørgsmålet er om der findes en sammenhæng mel‐
lem exosomerne og det som hedder cytokin-storm, 
som sættes i gang når kroppens immunforsvar 
aktiveres for voldsomt.

Sætter disse mekanismer i virkeligheden kroppens 
forsvar ud af spil, ved at igangsætte en for voldsom 
reaktion, hvor cellerne overbelastes? Er de således 
ikke er i stand til at beskytte kroppens indre vigtige 
biokemiske processer mod angreb udefra?

ACE-2 protein blokeres af spike protein
F.eks. oplyses der i den faglige litteratur at spike 
proteiner kan hæmme en vigtig komponent på cel‐
lernes overflade, som derved ikke længere kan være 
virksom.

Denne vigtige komponent hedder.: ACE-2 og er et 
protein-enzym.

Dens funktion har en forbindelse til lunger, (især 
dybt i lungerne), slimhinder i tarmsystemet, i svæl‐
get, i fine blodkar og nyrerne, hvis opgave er at for‐
tynde, ilte blodet og regulere blodtrykket, som også 
har en indvirkning på cellernes mitokondrier (kraft‐
værk), der leverer energi i form af ATP, som er 
cellens brændstof.

Når enzymet mindskes og ikke længere er virksomt 
som det skal, kan der ske en fortykning af blodplade‐
gennemstrømning, som klumper sig sammen (stase).

Det interessante er, at netop nogle af de rapportere‐
de, alvorlige bivirkninger efter covid-19 indsprøjt‐
ningerne, netop har være myocarditis (betændelse i 
hjertemusklen), kredsløbsproblemer, sår der 
pludselig ikke kan hele, blodpropper især i hjertet, 
pludselig hjertestop mv.

Inde på statistikker er hjerteproblematikker i vækst, 
desværre også inden for målgruppen af børn, der har 
fået Covid-19 stikkene.

Regeringen har kørt en indædt kampagne for at få os 
til at tage sprøjten. Ikke et ord om hvordan vi kan 
balancere kroppens immunforsvar.

Jeg mener vi mangler denne debat og informations‐
kilde.

Der er masser af fantastiske mennesker med faglig, 
brugbar viden inden for området, der allerede nu 
samarbejder inden for videnskab / emperisk viden 
samt læger / sygeplejersker / professorer / 
ortomolykære læger / heilpraktikere / biopater/ 
ernæringsteraputer / kloge koner og mænd / 
urtesagkyndige / homøopater/ akupunktør / 
cupping / lymfedrænage / dygtige psykologer mv.

I den kommende tid vil jeg være med til at bidrage 
med min viden om, hvordan du balancerer dit 
immunforsvar gennem kost, kosttilskud vitaminer, 
mineraler, urter, homøopati mv.

Jeg vil også skrive noget om udrensning, hvilke 
forholdsregler du skal tage og mange andre 
spændende ting.

Du kan i den kommende tid læse mine input på 
Folkepartiet JFK21.dk's hjemmeside:
sundhed.j�k21.dk

De bedste helse og sundhedshilsner fra
Berith Zenia Fagergaard
Ernæringsterapeut, biopat og urtemediciner

JFK21 får et nyt spændende 
sundhedsmagasin inde på 
hjemmesiden med råd om ba‐
lancering af kroppens immun‐
forsvar - læs med her:

Sundhed og immun‐
system over genteknik
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| Magnesium - spiller mange vigtige 
roller i kroppen, såsom at støtte muskel- 
og nervefunktion og energiproduktion.

| NAC - (en forløber for glutathion) giver 
en række beskyttende antioxidanteffek‐
ter, blokerer skader på DNA, styrker alle 
organer, herunder hjernen - opløser slim, 
forbedrer vejrtrækning og åndedrætsbe‐
svær. NAC styrker immunforsvaret, øger 
antistoffer, øger glutathion, som bekæm‐
per sygdom & aldring. NAC har eksiste‐
ret i årtier, har vist sig at være meget 
sikker, uden bivirkninger. 

| Glutathion - er kroppens mest kraftful‐
de antioxidant og modvirker de skadelige 
virkninger af grafenoxid. Menneskekrop‐
pen producerer glutathion naturligt, men 
i takt med at mennesker bliver ældre og 
absorberer toksiner, bliver produktionen 
af det langsommere. Børn har naturligt et 
højt glutathionniveau. Glutathion er en 
kropsspecifik antioxidant, som cellerne 
har brug for for at fungere og overleve. 
Når man bliver syg, kan glutathionni‐
veauet falde.

| Selen - et sporstof, der er naturligt til 
stede i mange fødevarer og fås som kost‐
tilskud. Selen, som er ernæringsmæssigt 
essentielt for mennesker, er en bestanddel 
af mere end to dusin selenoproteiner, der 
spiller kritiske roller i reproduktion, 
skjoldbruskkirtelhormonmetabolisme, 
DNA-syntese og beskyttelse mod oxidati‐
ve skader og infektioner.

| Quercetin - har betydelig evne til at 
forstyrre SARS-CoV-2 replikation og 
multifacetterede antiinflammatoriske og 
trombinhæmmende virkninger. 

| D/C/A-vitamin - fremmer immuncelle‐
proliferation, stimulerer antimikrobielle 
peptider, cytokiner og immuncelleprolife‐
ration, forbedrer slimhindeintegritet, an‐
tioxidant, beskytter sunde celler, 
aktiverede immunceller, antiviral, koordi‐
nerer cellulær immunrespons.

| Zink - afgørende for bindingskapacitet 
og optimering af immuncellernes døde‐
lighed. Fremmer antiviralt enzym, der 
blokerer viral replikation.

| Zeolit - har en stærk tiltrækningskraft 
på mange tungmetaller, herunder kvik‐
sølv, bly, cadmium og arsenik. Det binder 
sig også til og fjerner mange kemikalier 
som fluor og klor, eliminerer frie radika‐
ler af alle typer, og det vender akutte ke‐
miske og allergiske reaktioner, alt 
sammen uden at fjerne vitale nærings‐
stoffer fra kroppen. Dette gør det til en 
maksimal detoxifier.

| Pine Needle Tea, Fennikel See, Star 
Anis - indeholder shikimic acid, høje 
niveauer af antioxidanter & DNA-
beskyttende egenskaber.

| Mælkebøtterod - blokerer interaktion 
mellem ACE2, spike protein & varianter.

| Sort spidskommenfrøolie - er et na‐
turligt alternativ til Ivermectin. Nigella 
sativa har været brugt som traditionel 
medicin i århundreder. Olien fra dens frø 
er effektiv mod mange sygdomme som 
kræft, hjerte-kar-komplikationer, diabe‐
tes, astma, nyresygdomme - også effektiv 
mod kræft i blodsystemet, lunge, nyre, le‐
ver, prostata, bryst, livmoderhals og hud.
 
| Fulvic Acid & Shilajit - har længe væ‐
ret brugt i traditionel medicin & reduce‐
rer inflammation og øger immuniteten. 
Fulvinsyre er blevet godt undersøgt for 
sine virkninger på immunforsvaret og in‐
flammation. Forbedrer sygdomsresistens, 
øger dit immunforsvar, bekæmper in‐
flammation, kroniske sygdomme & øger 
antioxidantaktiviteten.

| Bio-Fibrin - er et proteolytisk enzym 
(en proces kendt som proteolyse - 
hjælper med at opløse proteiner. Der er 
over 700 identificerede menneskelige en‐
zymer, og hvert enzym har en specifik 
biokemisk reaktion, der involverer et spe‐
cifikt stof.

Aktivt kul, klorofyl, chlorella, spirulina, 
irsk havemos, C-60, Power Immunity, 
infrarød sauna, grøn te, alkalisk vand, 
probiotika, kanel og rå honning, avocado, 
hvidløg, gurkemeje, koriander, ingefær, 
korsblomstrede grøntsager og bladgrønt 
er også gode detoxer for kroppen.
Læs mere HER

Afgiftende kosttilskud til 
vaccine skadede ofre

Hvis du stadig har brug for en booster 
efter at være fuldt vaccineret... og 
stadig har brug for at blive testet efter 
at være fuldt vaccineret... og stadig 
har brug for at bære en maske efter at 
være fuldt vaccineret... og stadig bliver 
indlagt på hospitalet efter at være 
fuldt vaccineret, er det nok på tide, at 
du indrømmer, at du er blevet snydt.

https://www.organiclifestylemagazine.com/issue/17-how-to-detoxify-and-heal-from-vaccinations-for-adults-and-children
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