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kontrol til Verdenssundhedsorganisationen på
bekostning af din nationale og personlige
suverænitet, kropslig autonomi, personlig integritet,
grundlovssikrede rettigheder og grundlæggende
frihedsrettigheder.
De delegerede bliver manipuleret til at overgive
dine personlige frihedsrettigheder og vores nationale
suverænitet til WHO.
Jeg er meget bekymret over de handlinger, som
vores delegerede til Verdenssundhedsorganisationen
foretager sig, og jeg kræver, at disse forhandlinger
stoppes øjeblikkeligt.

StopTheWHO.com
WHO forsøger at forhandle de 194
medlemslande væk fra deres
suverænitet ad to forskellige, men
parallelle spor. Alle på jorden skal
være opmærksomme på dette, lige
NU, før det er for sent.
af James Roguski den 3. september 2022, LINK
Til mine læsere:
WHO forsøger at tage kontrol over alle aspekter
af dit liv. Denne artikel er mit inderlige forsøg på at
gøre dig opmærksom på denne virkelighed. Jeg er
klar over, at dette er en MEGET lang artikel. Vær
venlig at tage dig tid til at læse den. I har brug for at
vide, hvad WHO er i gang med.
Denne artikel er for at advare verden om de
forhandlinger, der foregår lige nu mellem
Verdenssundhedsorganisationen og delegerede fra
nationer rundt om i verden.
Delegerede fra alle 194 medlemslande har travlt
med at udarbejde planer om at give mere magt og

Jeg kræver også, at navnene på de personer, der
er blevet lovligt bemyndiget til at føre disse
forhandlinger, og omfanget af deres bemyndigelse
offentliggøres offentligt.
Disse forhandlinger er så godt skjult, at det er
meget sandsynligt, at De ikke engang aner, hvem
Deres lands delegerede til
Verdenssundhedsforsamlingen er.

Top ↑
SPOR 2: Ændringer af den internationale
menneskerettighedskonvention
Dette spor er overordentlig hemmelighedsfuldt.
Fra nu og frem til den 30. september 2022 er
delegerede fra alle 194 medlemslande i
Verdenssundhedsorganisationen i færd med at
indsende deres forslag til ændringer af det
internationale sundhedsregulativ forud for det første
møde i arbejdsgruppen for ændringer af det
internationale sundhedsregulativ (WGIHR).
Det første møde i WGIHR er endnu ikke formelt
fastsat. Det forventes at finde sted inden den 15.
november 2022.
SPOR 1:
"Pandemitraktaten" (konvention, aftale,
internationalt instrument)
Verdenssundhedsorganisationen søger at
gennemføre sin dagsorden om "én sundhed" med en
"hele regeringen" og en "hele samfundet"-tilgang.

Disse hemmelige forhandlinger
foregår ad to parallelle spor:
SPOR 1:
WHO forsøger at forhandle en juridisk bindende
international "pandemitraktat", som kan tilrane sig
national suverænitet og begrænse vores personlige
frihedsrettigheder. Delegerede fra alle nationer er af
WHO blevet pålagt at indsende deres skriftlige
forslag til det mellemstatslige forhandlingsorgan
senest den 15. september 2022.
SPOR 2:
Samtidig har WHO nedsat en arbejdsgruppe for
ændringer af det internationale sundhedsregulativ
(WGIHR). Det internationale sundhedsregulativ er
en eksisterende samling af international lovgivning,
der er juridisk bindende for alle medlemslande, og
enhver ændring af det internationale
sundhedsregulativ vil også være juridisk bindende.
WHO har pålagt delegerede fra alle medlemslande at
indsende deres skriftlige forslag senest den 30.
september 2022.
SPOR 1: "Pandemitraktat"
Fra nu af og indtil den 15. september 2022 er
delegerede fra alle 194 medlemslande i
Verdenssundhedsorganisationen i gang med at
indsende deres forslag til behandling i det
"konceptuelle nuludkast" til "pandemitraktaten".
Det mellemstatslige forhandlingsorgan (INB)
planlægger at samle disse hemmelige indsendelser i
det, som de kalder et "konceptuelt nuludkast". De
planlægger derefter at sende dette "konceptuelle
nuludkast" hemmeligt rundt blandt medlemslandene
i midten af november 2022 forud for det tredje møde
i det mellemstatslige forhandlingsorgan den 5.-7.
december 2022.

Definition af "én sundhed" (OHHLEP 2021)
One Health er en integreret, samlende tilgang, der
har til formål at skabe en bæredygtig balance og
optimere menneskers, dyrs og økosystemers
sundhed. Den anerkender, at menneskers, husdyrs
og vilde dyrs, planters og det bredere miljø
(herunder økosystemer) sundhed er tæt forbundet og
indbyrdes afhængige. Tilgangen mobiliserer flere
sektorer, discipliner og samfund på forskellige
niveauer i samfundet til at arbejde sammen for at
fremme velfærd og håndtere trusler mod sundhed og
økosystemer, samtidig med at der tages hensyn til
det kollektive behov for rent vand, energi og luft,
sikre og næringsrige fødevarer, foranstaltninger mod
klimaændringer og bidrag til en bæredygtig
udvikling.
Læs hele artiklen, LINK
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von der Leyen (27.916 euro om måneden) dukkede
for nylig også op med lignende visdomsord.
På denne måde forsøger politikerne snedigt at
flytte ansvaret for deres egne fejltagelser over på
borgerne. De borgere, som længe har været under et
enormt pres. For den, der allerede har problemer
med at betale sin gas- eller elregning eller måske
allerede skærer ned på madindkøbene, sidder for
længst ikke længere i det hyggelige hjørne, som
Habeck og Co. mener, at de skal drive denne person
ud af.
Uanset hvor slemt det vil gå os borgere, er én ting
sikkert: Disse damer og herrer vil aldrig komme til at
smage den bitre smag af den medicin, som de
forsøger at give os.
Lad os ikke tillade regeringen og politikerne fra
de etablerede partier at fortsætte med at narre os.
Lad os i stedet se os om efter reelle alternativer!
Kære medborgere,
"Tag aldrig noget, som en regering fortæller dig, for
pålydende!"
De af jer, der har fulgt mig i mit arbejde i EUParlamentet på de sociale medier i et stykke tid, ved,
at denne sætning er et fast grundlag for alle mine
handlinger.
I modsætning til det politiske etablissements
protester var det ikke Corona, der forstyrrede vores
økonomi i de sidste to år, men regeringens
overdrevne tvangsforanstaltninger. Der kan
forventes en ny udgave, herunder yderligere
begrænsninger af de grundlæggende rettigheder, fra
efteråret igen.
Det er ikke krigen i Ukraine, der er hovedårsagen
til de rekordhøje gas-, brændstof- og forbrugerpriser,
men regeringens stædige fastholdelse af ineffektive
sanktioner, der gør os endnu mere ondt.
Og selv om tv'et hundrede gange vil fortælle os, at
Corona og krigen i Ukraine er skyld i den høje
inflation, er sandheden, at det er ECB's langvarige
katastrofale pengepolitik, der presser forbrugertil‐
liden ned på et rekordlavt niveau og priserne op
gennem taget.
Efter at Tyskland samtidig har opgivet kul- og
atomkraft som led i sin længe mislykkede
energiomstilling, indser de partier og politikere, der
er ansvarlige for den, nu pludselig, at de er blevet for
afhængige af russisk gas. Hvad?
Og mens vi borgere bliver prædiket sparepolitik
og lovet stadig nye omkostningseksplosioner, høster
verdens multinationale oliekoncerner i øjeblikket
enorme rekordoverskud. Den britiske energigigant
Shell har mere end fordoblet sit overskud i forhold til
samme kvartal sidste år - på trods af krigen i
Ukraine. Den franske koncern TotalEnergies
formåede endda at næsten tredoble sit overskud og
annoncerede aktietilbagekøb for op mod to
milliarder dollars. Det justerede nettoresultat i den
italienske oliekoncern Eni var endda mere end fire
gange så højt i andet kvartal som året før. Ifølge
analytikernes beregninger skubber det afkastet for
Eni-aktionærerne op på over 14 procent.
Hvis man kigger bag tæppet, vil man altid se det
samme mønster: Mens de globale selskaber høster
enorme overskud, og inkompetente politikere
forårsager den ene fiasko efter den anden, er det altid
den almindelige borger, der ender med at betale
regningen for alting.
Hvor uberørte og skamløse vores tyske politiske
aktører er blevet, illustreres af den tidligere tyske
præsident Joachim Gauck, som for nylig erklærede:
"Vi kan også fryse for friheden en gang imellem. Og
vi kan også finde os i at have mindre lykke og
livsglæde i et par år." Let at sige for en person, der
sidder på skatteydernes lommer med en honorarløn
på omkring 18.000 euro om måneden.
Økonomiminister Robert Habeck (25.573 euro om
måneden) og EU-Kommissionens formand Ursula

Alternativet for Tyskland (AfD)!
Med venlig hilsen, Christine Anderson, MEP (AfD)
Telegram-kanal, LINK

MdEP Christine Anderson:
• "Jeg er ikke bange for at udtale mig,
fordi jeg er meget mere bange for,
hvilken slags politisk system vi snart
vil leve i, bare fordi ingen åbnede
munden, da der endnu var tid nok til
det."
• "De vestlige demokratier
repræsenterer ikke længere folket"
• "EU-eliterne forveksler sproget for at
tage virkeligheden fra os"
• "EU-Parlamentet er som Babelstårnet"
• "EU er et massivt maskineri af
hjernevask og gaslighting"
• "Der er ingen folkeafstemninger i
Tyskland, fordi vores elite mener, at
det er en dårlig idé at spørge folket."
Interview med EU-parlamentariker
Christine Anderson og Ulf Bejerstrand
2022-09-21, LINK

EU-Parlamentet er det største lunatic
asylum i verden!
I går mødtes det officielle EU-COVIDundersøgelsesudvalg igen. Under mottoet
"Lessons learned" gav medlemmer af EUKommissionen denne gang oplysninger
om fortidens og fremtidens forløb
pandemien.
Den sidste rest af tro på enhver logisk
sans forsvandt fra mig, da jeg skulle lytte
til EU Kommissionens repræsentant.
Kommissionen hævder stadig i al alvor at
"vaccinerne" er helt sikre og effektive og
opfordrer alle til at fortsætte med at blive
vaccineret mod COVID-19 for enhver pris.
Politikerne er håbløst fanget i deres egen
propaganda og selvantændte hysteri.
Men se det hele for dig selv, LINK
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en blodsbeslægtet
slægtning til
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Forresten er Gretas forældres nettoformue anslået til
3 millioner dollars - det kender vi til. Ikke dårligt for
en beskedent succesfuld operamusiker og hendes
mand, der er skuespiller.

af Michael Walsh den 28. april 2022, LINK

Top ↑

banken, donerede det meste af sin kapital til visse
"fonde" og gik på pension.
Ifølge Rothschild-familien er Greta Thunberg
ganske vist tipoldebarn af en af deres mest berømte
repræsentanter, men hendes miljøaktiviteter,
forsikrer de, har ikke noget med hendes oprindelse
at gøre og finansieres ikke af huset på nogen måde.

Rothschild-bankiernes hus bekræfter modvilligt det
ubestridelige. Greta Thunberg er en blodsbeslægtet
slægtning af den berygtede Rothschild families
opkøb af nationer. Det forklarer meget den tidligt
udviklede teenagers berømmelsesstatus, der savles
over af præsidenter og statsministre - og naturligvis
de savlende mediebaroner i de vestlige sumpe.
Greta Thunberg vender tilbage til Davos, selv om
hun sidste år endte med at blive skuffet. Den
unge svenske aktivist vil mødes med forskellige
politiske ledere, herunder den schweiziske
forbundspræsident, socialisten Simonetta
Sommaruga. Ovenfor Greta Thunberg med
Christine Lagarde sidste år i Davos

Bag Greta - Luigi Di Maio (født 6. juli 1986) er
en italiensk politiker, der har været
udenrigsminister siden 5. september 2019
Den svenske miljøaktivist Greta Thunberg (20) er
oldebarn af den berygtede bankmand Lionel Walter
Rothschild, søn af den første baron Rothschild.
Denne kendsgerning har tidligere tiltrukket sig
opmærksomhed fra journalister, der har undersøgt
den berømte families stamtræ.

Medierne begyndte at interessere sig for det påståede
slægtskab, efter at en kilde i den svenske storbank
Handelsbanken oplyste, at familien Thunberg havde
modtaget overførsler fra Rothschild-fonden til deres
konti. På trods af at disse oplysninger blev bragt i
tabloidpressen, var banken så ivrige efter at finde
kilden til lækagen, at det vakte mistanke.

"Hvordan skulle man kunne spotte en rigtig
superskurk? Det er jo ikke fordi, de klæder
sig på i superheltekostume og har en tysk
accent som i biograffilmene."

Efter to ugers efterforskning viste det sig, at den
pubertære aktivists tipoldefar Joachim Thunberg var
søn af Lionel Rothschild, som var uægte, men blev
anerkendt i 1928.

Jeg har
ikke det
mindste imod at
fryse ihjel denne
vinter, hvis det
kan hjælpe
Ukraine.

Da hans mor opdragede ham alene de første to år, fik
han hendes efternavn. Joachim blev derefter
adopteret af sin biologiske far, og fra han var 12 år
gammel, flyttede han til Frankrig. Der fik han sin
uddannelse og studerede derefter yderligere i
London. Som 26-årig blev Joachim RothschildThunberg en af Sveriges mest succesfulde bankfolk.
Hans succes varede indtil 1957, hvor han solgte

Nej, hvor pudsigt jeg har heller ikke noget
imod, at du fryser ihjel.

↑ Top
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noget lignende med dine CO2-emissioner.
Dette kort er naturligvis fra Sverige. Det samme
land, som går ind for det kontantløse samfund, og
hvor ca. 6000 mennesker har fået indopereret
mikrochips i hænderne, som de kan bruge til
betalinger. Nogle har endda uploadet deres covid-pas
på det, så de blot kan scanne deres hænder for at vise
deres covid-status...
Du kan læse mere om det i min tidligere artikel her:

Kreditkortet, der
registrerer dine
CO2-aftryk

Kan du huske, da dette blev kaldt en
konspirationsteori?
af Peter Imanuelsen, 27. juli, LINK
Forestil dig, at du står ved kassen i supermarkedet,
efter at du har valgt en fin bøf til aftensmad. Du
rækker ud efter dit kreditkort for at betale, men til
din overraskelse bliver købet nægtet.
Det viser sig, at du har overskredet din månedlige
CO2-grænse, og at du ikke må købe denne bøf. Du
har ingen anden mulighed end at lægge den saftige
bøf tilbage og tage en pose med insektsnacks.

Det er året 2031.
Du er lukket ud af din EL-bil, fordi du har kørt det antal km
du har tilladelse til.
Du går ned til supermarkedet for at købe mad. Købet af en
steak bliver blokeret, fordi du har nået dit CO2 grænse.
Du går hjem med en pose insekter og en soja bøf.

samarbejde med Mastercard, som faktisk er medejer
af virksomheden.
"DO Black hjælper ikke kun brugerne med at
spore og måle CO2-emissioner i forbindelse med
deres indkøb, men sætter også en grænse for
klimapåvirkningen af deres forbrug."
Så nu har vi altså et kreditkort, der forhindrer
folk i at købe ting, ikke baseret på hvor mange penge
de har, men på hvor meget CO2-udledning deres køb
har bidraget til.

Lyder det langt ude i fremtiden for dig? Det burde
det ikke.

Se, hvad Erik Gutwasser, chef for Nordics and
Baltics og Mastercard, har at sige om dette.

For i Sverige findes der nu et kreditkort, der
registrerer CO2-emissionerne fra alle dine indkøb, og
hvis du overskrider din CO2-grænse, vil kortet
blokere dig for yderligere indkøb.

"For at opnå en mere bæredygtig livsstil er der
behov for radikale ændringer", siger han.

Kortet hedder DO Black og er udviklet af den
svenske virksomhed Doconomy i

Hvis man for 10 år siden havde fortalt nogen, at
der ville komme et kreditkort, der kunne spore og
spærre en, hvis man overskred sin CO2-grænse, ville
man blive kaldt en skør konspirationsteoretiker. Det
ville aldrig ske, ville de sige! Men nu sker det.
Og forresten er digital ID ikke en
konspirationsteori. Det har allerede eksisteret i
Skandinavien i mange år. I Norge er man mere eller
mindre nødt til at have det for at leve et moderne liv.
Det bruges til netbank, til at købe ting med dit
kreditkort online og meget andet. Det vil ikke
overraske mig, hvis digital ID på en eller anden
måde er involveret i en fremtidig CO2-sporing.
Du kan læse mere om, hvordan digital ID fungerer i
Skandinavien i min tidligere Substack-artikel her:

"Vi er alle nødt til at indse situationens
hastende karakter og hurtigt gå over til et mere
ansvarligt forbrug. Med DO Black er der ikke
flere undskyldninger. Gennem vores samarbejde
med UNFCCC og Mastercard vil DO gøre det
muligt for folk at gøre deres del for at bidrage til
CO2-reduktionsmålene for 2030 og fremover",
siger Nathalie Green, CEO hos Doconomy.
Og FN er naturligvis med på vognen, da FN's
sekretariat for klimaændringer (UNFCCC) siger, at
de er glade for at "byde dette initiativ velkommen".

Ja, du læste rigtigt. Et kreditkort, der
registrerer dine CO2-aftryk.
Det er her lige nu

Vi vil sandsynligvis se en eller anden form for
klimapas i fremtiden (knyttet til dit digitale ID
naturligvis). Her kan alle dine CO2-udledninger
spores, og hvis du overskrider dine grænser, får du
måske negative point på din sociale kredit score.

Indtil videre er dette kreditkort frivilligt. Men
hvor længe går der, før det bliver påbudt af
regeringerne, at alle kreditkort skal spore dine CO2emissioner? Sandsynligvis ikke ret længe...
I Norge har staten allerede meddelt, at den ønsker
at spore alle borgeres indkøb af fødevarer, så det er
ikke så svært at forestille sig, at de måske vil gøre

Og gæt hvem der ellers virker meget glad for dette
kreditkort...? Ingen anden end World Economic Forum!
Doconomy har ikke kun dette CO2sporingskreditkort, de har også lanceret en tjeneste,
der hjælper brands med at beregne CO2-fodaftryk
fra deres produkter. Den hedder 2030-beregneren.
Vent lige lidt, der er det der "2030" igen.
Du vil cykle og spise insekterne, mens eliten vil
flyve med deres privatfly og spise det fineste kød. Og
du vil være lykkelig. Den store nulstilling er blot et
andet ord for global kommunisme. Klimafor‐
andringer er blot en undskyldning for at gennemføre
et totalt kontrolsamfund. Det er klimakommunisme.
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Den russiske reger‐
ing arbejder på en
stablecoinafviklingsplatform
mellem venligtsin‐
dede nationer
af Turner Wright, 6. september 2022, LINK
"Stablecoins kan knyttes til et generelt anerkendt
instrument, f.eks. guld, hvis værdi er klar og forståelig
for alle involverede parter," sagde Alexey Moiseev.

Energikrise
Energiselskab beslaglægger kontrol over
termostater i Colorado under
hedebølge
Husholdninger, låst ude i forbind‐
else med "energi-nødsituationer".
af Paul Joseph Watson d. 1. sept. 2022, LINK
Omkring 22.000 husstande i Colorado mistede
muligheden for at styre deres termostater, efter at
elselskabet tog kontrol over dem under en
hedebølge.
Efter at temperaturen steg til over 32 grader, blev
beboerne forvirrede, da de forsøgte at justere deres
aircondition og fandt låste kontrolelementer med en
meddelelse om "energi-nødsituation".
Xcel bekræftede over for den lokale nyhedsstation
Denver7, at "22.000 kunder, der havde tilmeldt sig
Colorado AC Rewards-programmet, blev låst ude af
deres smarte termostater i timevis tirsdag."

Denne historie er endnu et eksempel på, hvordan
'Smart Meter' vil bane vejen for energirationering.
Der er ingen tvivl om, at amerikanere, der har
fået dem installeret, i stigende grad vil opleve, at
deres termostater i stigende grad vil blive fjernstyret
på energiselskabernes foranledning, når der kan
erklæres en tvivlsom "krise".
Og hvis det lyder slemt, så forestil dig bare, hvad
der vil ske, hvis 'nul co2 grøn energi' lig 'klima-ned‐
lukning' bliver normaliseret.
Folk i store europæiske lande får allerede deres
termostater reguleret som reaktion på energikrisen.

"Jeg mener, det var 32 grader ude, og det var lige i
spidsbelastningsperioden," sagde Tony Talarico til
nyhedsstationen. "Det var varmt."
Talarico sagde, at han normalt er i stand til at
tilsidesætte "energi-nødmeddelelsen", men ikke ved
denne lejlighed.

De dyre bøder for dem, der overtræder reglerne,
kan være helt op til 600.000 euro for "alvorlige
overtrædelser".

"Så vores termostat var låst fast på 25 eller 26",
sagde han.

Lignende regler er også blevet annonceret i
Tyskland, Italien og Frankrig.

At miste fuldstændig kontrol over temperaturen i sit
eget hjem er formentlig en af de mange fordele ved

Ifølge en tirsdag rapport fra det statsejede
russiske nyhedsbureau TASS sagde vicefinansminis‐
ter Alexey Moiseev, at regeringen søgte at skabe
afviklingsplatformen for at undgå brugen af
amerikanske dollars og euro. Finansministeren sagde
angiveligt, at den russiske regering ville være nødt til
at indføre yderligere regler for at indføre platformen
mellem sig selv og venligtsindede nationer - muligvis
inklusive Kina, Hviderusland og Nordkorea.

den grønne energi "Great Reset", som amerikanerne
vil blive tvunget til at udholde.

I Spanien har myndighederne i højsommeren
kontroversielt forbudt, at airconditionen ikke må
komme under 27 °C (80,6 °F) i alle bygninger, der
ikke er beboelsesejendomme, herunder butikker,
biografer og caféer.

"Da tusindvis af Xcel-kunder i Colorado
forsøgte at justere deres termostater tirsdag,
fandt de ud af, at de ikke havde nogen
kontrol over temperaturen i deres eget
hjem."
via @jaclynreporting
https://t.co/mgLEC6SEzR
- Denver7 News (@DenverChannel) Sep. 1,
2022

Ruslands finansministerium er angiveligt begyndt
at arbejde sammen med regeringerne i "venlige"
nationer om at etablere en international stablecoinbaseret betalingsform.

"Vi tilbyder gensidigt acceptable tokeniserede
instrumenter, der vil blive brugt på disse platforme,
som i det væsentlige er clearingplatforme, som vi i
øjeblikket er ved at udvikle sammen med lande", sagde
Moiseev. "Stablecoins kan knyttes til et eller andet
generelt anerkendt instrument, for eksempel guld,
hvis værdi er klar og fuldt forståelig for alle
involverede parter."
Rusland har været mål for strenge sanktioner,
som USA og EU har indført efter landets invasion af
Ukraine i februar. EU meddelte i marts, at det
planlagde at fjerne mange russiske banker fra
meddelelsessystemet Society for Worldwide
Interbank Financial Telecommunication, eller
SWIFT, og det amerikanske Office of Foreign Assets
Control tilføjede flere russiske enheder og
statsborgere til sin liste over særligt udpegede
statsborgere.
Under krigen i Ukraine har rapporter antydet, at
russiske embedsmænd har undersøgt muligheden for
at bruge kryptovalutaer til at omgå de indførte
sanktioner. I juli underskrev præsident Vladimir
Putin et lovforslag, der forbyder digitale aktiver som
betalinger, men landets centralbank har angiveligt
overvejet at bruge krypto til ”internationale”
betalinger.

↑ Top
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Vi sagde aldrig den ville stoppe
smitte af andre med corona

Jo I gjorde
Vi sagde aldrig den ville
beskytte mod corona

Jo I gjorde
See derovre!
Der er krig i Ukraine

Ny undersøgelse fra
Sverige tyder på, at
Pfizer mRNA
faktisk integreres i
vores DNA
af Rio Times' journalister 28. februar 2022, LINK
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - Svenske laboratorieun‐
dersøgelser tyder på, at mRNA fra "vaccinerne"
integrerer sig selv i menneskets celle-DNA. Det
betyder, at en indsprøjtning med Pfizer-vaccinen,
selv hvis den tages én gang, permanent kan ændre
DNA'et i de berørte celler.
I over et år har vi fået at vide, at mRNA-vacciner,
herunder Pfizer og Moderna, ikke integrerer sig i
menneskets celle-DNA.
Artiklen viser, at Pfizers mRNA-vaccine in vitro
ved hjælp af en menneskelig levercellelinje anvender
et naturligt omvendt transkriptaseenzym kaldet
LINE-1, og at vaccinens genetiske kode omvendt
transskriberes ind i DNA'et.
Det forklares også, at vaccine mRNA faktisk
transporteres til leveren som et af de foretrukne
steder (de andre steder er, som vi hørte, æggestokke
med mere).
Hvad betyder det? Normalt gør vores celler det
omvendte: cellekernen, hvor DNA'et befinder sig,
udtrykker en bestemt DNA-kode baseret på cellens
forhold og producerer naturligt, menneskeligt
messenger RNA.
Dette messenger RNA rejser ud af kernen, hvor
det udtrykkes til proteiner, der er nødvendige for
celleopbygningen. Det er sådan, at organismer i
vækst udtrykker forskellige genetiske programmer
for at dyrke muskelceller eller hjerneceller osv.
Denne proces kaldes "transkription".

I mange år erklærede Molekylærbiologiens centrale
dogme, at "omvendt transskription" - at flytte den
genetiske kode fra RNA tilbage til den hellige
cellekerne og omkode DNA'et - var umulig.
Til sidst indså forskerne, at det er muligt under
forskellige betingelser. For eksempel er HIV RNAvirussen i stand til det, og den omprogrammerer
vores DNA til at producere kopier af det. HIV er den
virus, der forårsager AIDS.
For at foretage omvendt transkription er der brug
for enzymer, der kaldes "omvendte transkriptaser". Et
af dem hedder LINE-1.
Tilsyneladende får Pfizers mRNA-vaccine cellerne
til at producere dette LINE-1-enzym, hedder det i
undersøgelsen.
Efter at have set LINE-1 reverse transkriptase
stige, testede de for ændringer i DNA'et for at sikre,
at de ikke opfanger RNA'et i stedet.
I betragtning af at Sars-Cov-2 "spike-protein" har
en kræftkode fra Moderna 2017' patent 9,587,003, er
det bydende nødvendigt at finde ud af konsek‐
venserne af denne omvendte transkription, og om de
vaccinerede nu har en uønsket genetisk kode
indlejret i deres DNA.
Af særlig interesse er det, om denne mRNAinducerede omvendte transskription påvirker
"kimlinjen", såsom æg og sædceller, og om den også
påvirker fosteret hos gravide mødre.
Download undersøgelsen her, LINK

Når du ikke vil
spille russisk musik

Men ikke kan sige nej til
at spille russisk roulette
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Sanktioner En Masse

Velkommen til det sanktionsramte Rusland, hvor
priserne går NED, mens briterne lider under den
voldsomt stigende inflation

Top ↑
Storbritannien. Men nogle varer koster det samme,
f.eks. hakket oksekød til 8,50 £ pr. kg.
Ud over de øgede fødevarepriser har vi også
oplevet stigende priser på brændstof til vores biler.
Vi havde rekordpriser i juni med blyfri benzin til
1,91 £ pr. liter, mens det i Rusland koster mellem 0,63
og 0,78 £ pr. liter.
Vi er også blevet konfronteret med kraftigt
stigende energiregninger. Gaspriserne var allerede
høje før krigen i Ukraine, da efterspørgslen steg efter

af Will Stewart i Moskva, 3. sept. 2022, LINK
VELKOMMEN til det sanktionsramte Rusland - hvor
varmeregninger og brændstofpriser er en brøkdel af
dem i Storbritannien.
Fødevarepriserne falder også hver måned, og
Vladimir Putins folk fester, som om der ikke er krig.
Efter Ruslands invasion af Ukraine i februar svor
Boris Johnson, at vestlige sanktioner ville "hæmme
den russiske økonomi".
I marts annoncerede Liz Truss som udenrigsmin‐
ister 65 sanktioner og erklærede voldsomt: "Putin bør
ikke gøre sig nogen illusioner. Vi står sammen med
vores allierede og vil fortsat stramme skruen på den
russiske økonomi for at sikre, at han fejler i Ukraine.
Der vil ikke blive givet op."
Men seks måneder senere, mens vi betaler prisen
for invasionen i form af en forkrøblende krise i
leveomkostningerne, er de lokale i Moskva
optimistiske.
Det er ikke overraskende. På trods af påstande
om, at de ville stå over for en alvorlig fødevareman‐
gel, fylder kunderne i Pyaterochka, Ruslands svar på
Tesco, deres indkøbsvogne med dagligvarer til
halvdelen af prisen på vores varer.
I august steg prisen på fødevarer i UK med den
hurtigste hastighed siden det økonomiske krak i
2008, idet den steg med 10,5 % i forhold til året før.
I juli var fødevareinflationen steget til 9,3 %, da
krigen i Ukraine og den deraf følgende stigning i
priserne på dyrefoder, gødning, hvede og
vegetabilske olier lagde et stigende pres på priserne.
Men det er et helt andet billede i Moskva, hvor
prisen på fødevarer siden årets begyndelse er faldet
med 11,3 %.

LANDET MED MANGE KONTANTER
I en forklaring på, hvordan det er lykkedes Rusland
at modvirke tendensen, sagde strategispecialisten
professor Michael Clarke: "Deres regering har lige nu
penge nok til at subsidiere fødevarer, og så længe de
har olie- og energipenge, kan de blive ved med at
subsidiere dem.
"Men hvad energiprisen vil være næste år, kan man
ikke vide. Det vil blive meget sværere for dem fra
næste år og fremefter.
"På et tidspunkt tror jeg, at deres økonomi vil være i
meget dårlig form, enten næste år eller året efter.
"Men det afhænger af prisen på energi.

Storbritanniens energiregninger er steget med 80 procent sammenlignet med en stigning på 10 procent for russerne

Tom Tugendhat, formand for Udenrigspolitisk
Kommite, sagde, at det viste, hvorfor Vesten må stå
sammen og konfrontere Putin.

ophævelsen af Covid-restriktionerne.

Han fortalte The Sun on Sunday: "Putin har ført
fysisk krig mod Ukraine og økonomisk krig mod resten
af os.

Kontinentaleuropa er stærkt afhængig af russisk
gas, hvilket har ført til frygt for vintermangel,
rationering og fabrikslukninger i Tyskland.

"Han bruger de penge, som de britiske hushold‐
ninger betaler i ekstra brændstofudgifter, til at
subsidiere priserne i Rusland og holder os alle som
gidsler for sit diktatur.

Kun en lille del af Storbritanniens gas kommer
direkte fra Rusland, men Storbritannien er mere
afhængig af gas til elproduktion end sine europæiske
naboer, fordi landet har mindre atomkraft og
vedvarende energi.

"Vi skal være klare over, at vi ikke vil bøje os for
tyranni og arbejde sammen for at sikre, at vi beskytter
britiske familier mod denne brutale diktator."

"Rublen klarer sig godt, fordi de får folk til kun at
købe og sælge ved hjælp af rublen. Det vil holde
valutaen stærk i et stykke tid."

Men på butikshylderne er prisen på den russiske
basisvare kålen faldet med 40 procent i 25 regioner
og med et fald på 33 procent i hele landet.

Men gæsteprofessoren ved University of Exeter
advarede om kommende smerter og tilføjede:
"Sanktioner har altid været en langsigtet politik.

Kartofler er faldet med 28 procent, rødbeder med
27 procent, druer med 16 procent, bananer med 14
procent, tomater med 14 procent, gulerødder med 13
procent, pærer med 11 procent og æbler med seks
procent.

"Rusland er et kontantrigt land på grund af
energipriserne, og det vil sandsynligvis være tilfældet
indtil næste år ved denne tid.
"Men sanktionerne påvirker den underliggende
økonomi i Rusland på en ret grundlæggende måde, så
selv om folk i Moskva og Sankt Petersborg ikke har
bemærket det endnu, er den underliggende økonomi i
et rod.
"Når den underliggende økonomi begynder at
knække, vil rublen sandsynligvis falde gennem gulvet."

Nogle ting er forblevet de samme, herunder
Ruslands mest populære Five Lakes-vodka, som
stadig koster 379 rubler (5,40 pund) for en 350 ml
flaske.
Mælk, æg, teposer og sukker er også faldet på det
seneste, men de koster dog mere end før krigens
start.
Kartofler koster 43 pence pr. kg, æbler 1,86 pund
pr. kg og et brød 57 pence - ca. halvdelen af prisen i

Men priserne skød i vejret efter invasionen, fordi
Rusland er en af verdens største gasproducenter.

I Rusland har de haft en gennemsnitlig månedlig
stigning på ti procent, men i Storbritannien for‐
ventes energiregningerne at stige med 80 procent.
I Sankt Petersborg - Putins hjemby - tjener
chaufføren Igor Ivanov, 34 år, og hans kone Anya, 28
år, der er bogholder, 18.000 pund til sammen og bor i
en lejlighed med to soveværelser.
Igor fortalte The Sun on Sunday: "Vi står over for
en stigning på ti procent. Så regningerne vil stige til
omkring 43 pund om måneden. Vi vil ikke gå kold."
Det er en følelse, som butiksansatte Tanya
Sokolova gentager.
Selv om hun bor i en by, hvor temperaturen
falder til -35C, vil hendes brændstofbetaling blive
52,24 £ om måneden for hendes etværelses lejlighed.
Tanya, 29, fortalte The Sun on Sunday: "Jeg har
fået en stigning på 16 procent, hvilket bringer mine
betalinger op på 52,24 pund.
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"Det er ikke mere end ti procent af min indtægt, og
vi har varmt vand i vores hjem 24 timer i døgnet, så
jeg skal nok klare mig.
"Jeg bryder mig ikke om Putins krig. Priserne er
steget, og vi er ramt, men jeg burde kunne klare at
betale mine regninger denne vinter."
Livet fortsætter som normalt, natklubberne er
fyldt op, barerne er fulde, og flodbådene er proppet
med festglade mennesker.

TABTE OPSPARINGER
Men russerne får deres nyheder via stats-tv, som
siger, at Ukraine er oversvømmet af nazister, og at
Storbritannien aktivt bevæbner Ukraine.
Professor Clarke tilføjede: "Folk i Rusland får ikke
den fulde historie om krigen, det er helt sikkert.
"Folk er dog begyndt at få øjnene op for, at de ikke
får den fulde sandhed. Hvis man ser deres tv, har de
skøre eksperter på.
"De tror, at krigen er drevet af Storbritannien, at vi
står bag den, og at de ønsker at bombe os."
Der er dog et par små tegn på, at sanktionerne
endelig slår igennem.
En undersøgelse i denne uge viste, at 80 procent af
russerne har mistet opsparinger, siden Putin gik i krig.
En ud af fem rapporterede, at de havde mistet
næsten hele deres opsparing, og otte procent havde
helt mistet deres økonomiske polstring.
Nogle vestlige varer er helt forsvundet.
Oligarkerne kan ikke længere købe luksusbiler som
Rolls-Royce eller Bentley.
En MacBook Pro 16", der kostede 2.235 pund den
dag, krigen brød ud, koster nu 4.579 pund, og skotsk
whisky er tredoblet i pris og er meget sværere at få fat i.
Maria Kiselova, 33 år, lærer fra Sibirien, siger, at
hun har bemærket prisstigninger på medicin.
Hun talte sine rubler omhyggeligt og sagde:
"Sanitetshåndklæder er steget med 55 procent siden
årets begyndelse.
"For mig er den største hovedpine, bogstaveligt talt,
at jeg ikke kan købe Nurofen, det er simpelthen ikke
tilgængeligt. Øl er også steget med ni procent."
Over for Kreml er designermærkerne Boss,
Bulgari, Dior og Hermes stoppet med at handle. Men
mange er ligeglade.
Miss Moskva Anna Yankova, 24, sagde:
"Selvfølgelig er det en skam, at nogle virksomheder er
gået, men russiske designere har hurtigt indtaget deres
nicher."
I mellemtiden har Sofia, 39 år, hustru til en
millionær og fanatisk Putin-tilhænger, fundet måder
at købe det designertøj, hun elsker, fra Storbritannien.
Hun sagde: "Boris Johnson tog os for nar. Vi er rige
nok til at få vores tøj og parfume fra andre lande, selv
dem, der angiveligt 'forbyder' russere i butikkerne.
"Jeg venter nu på mit nye tøj i en forsendelse, der er
sendt gennem Kasakhstan, og som min veninde købte
til mig i London."

BREAKING: Har NIH lige indrømmet,
at Ivermectin kurerer COVID?
af Volve, 1. sep 2022, LINK
Efter at have brugt de sidste 2 år på at håne
præsident Trump for at fremme Ivermectin (du ved,
"hestemedicinen") har NIH (National Institutes of
Health) nu stille og roligt tilføjet det til deres liste
over godkendte behandlinger.

er en del af en vigtig intracellulær transportpro‐
ces, som virus kaprer processen og fremmer
infektionen ved at undertrykke værtens
antivirale respons. Desuden kan ivermectin
docking forstyrre SARS-CoV-2 spikeproteinets
fastgørelse til den menneskelige cellemembran.

På NIH's officielle websted under Covid-19behandlingsretningslinjerne er Ivermectin sammen
med flere andre antivirale lægemidler angiveligt
opført som behandlingsmetoder til Covid-19.

Nogle undersøgelser af ivermectin har også
rapporteret om potentielle antiinflammatoriske
egenskaber, som er blevet postuleret at være
gavnlige for personer med COVID-19.

Ifølge selve webstedet står der, at Ivermectin "er
et antiparasitisk lægemiddel, der er ved at blive
evalueret til behandling af COVID-19".

Ivermectin har vist sig at hæmme replikationen
af SARS-CoV-2 i cellekulturer. Farmakokinetiske
og farmakodynamiske undersøgelser tyder
imidlertid på, at det vil kræve indgift af doser,
der er op til 100 gange højere end dem, der er
godkendt til brug hos mennesker, at opnå de
plasmakoncentrationer, der er nødvendige for
den antivirale virkning, der er påvist in vitro.

For blot seks måneder siden blev landskendte
politkere censureret og endda latterliggjort for
nogensinde at have talt om Ivermectin som en
behandlingsmetode mod COVI, og nu promoverer
NIH det endda.
Så meget for at "stole" på eksperterne!
_____
Jeg har fra første dag haft ret i alting!
Det storsvindlende NIH har nu tilføjet Iver‐
mectin til deres behandlingsliste. Ja, de har
tilføjet "heste ormekur". SMH de smed folk ud af
de sociale medier for at tale om...
https://t.co/IXcGzVJBqM
- Josh Barnett for Congress (AZ-01)
(@BarnettforAZ) August 31, 2022
_____
NIH CDC satte reklamer op, der fik det til at se
ud som om Ivermectin var farligt og for heste, og
at folk, der tog det, var fjolser
Hvordan kan de så lave en 360-graders vending
og liste det som en del af Covid-behandlingen.
Hvis dette ikke får dig til at vågne op, vil intet
kunne gøre det.
Men så igen, zombier har kort hukommelse
#Ivermectin #BTC
- #ZedZed (@Zed_Blockchain) August 31, 2022
_____
Her er NIH, der giver detaljer om, hvordan
Ivermectin virker:
_____
Porte fra in vitro-undersøgelser tyder på, at
ivermectin virker ved at hæmme værtens
importin alpha/beta kerneportproteiner, som

Selv om ivermectin synes at akkumulere i
lungevæv, er de forudsagte systemiske plasmaog lungevævskoncentrationer meget lavere end 2
µM, den halvmaksimale hæmmende
koncentration (IC50), der er observeret in vitro
for ivermectin mod SARS-CoV-2. Subkutan indgift
af ivermectin 400 µg/kg havde ingen virkning på
SARS-CoV-2 virusbelastningen hos hamstere.
_____
Pludselig dukker Ivermectin op på NIH's websted
til behandling af Covid. Efter årelang
benægtelse, blokering, indblanding, bagvaskelse,
ødelæggelse af konti på sociale medier, drab på
folk osv. tilføjer de det stille og roligt til deres
antivirale protokol. pic.twitter.com/iSDwYLlU1O
- Dusty Desert Dweller (@dusty_dweller) August
31, 2022
_____
Da min datter fik Covid brugte vi ivermectin
sammen med andre profylaktiske midler som
Ambrosia Vida.
Covid væk på 8 timer.
Korrelation selvfølgelig, MEN hvorfor ikke bruge
det? https://t.co/8PE4WFfYlB
- Marc Lobliner - IFBB Pro (@MarcLobliner)
August 31, 2022
_____
Det ser ud til at "konspirationsteoretikerne" havde
ret alligevel...
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CDC Foundation, der blev oprettet af Kongressen i 1992, er en uafhængig, nonprofitorganisation, der skaber
partnerskaber mellem Centers for Disease Control and Prevention (CDC) og organisationer i den private sektor.

Hvem finansierer egentlig CDC?

Top ↑

Alle disse virksomheder har spillet
en rolle i pandemien.
Jeg finder nogle af dem yderst
foruroligende, fordi de
tilsyneladende har haft stor fordel
af den i løbet af de sidste
halvandet år.
ALLE disse selskaber bør
undersøges for
interessekonflikter.
Har CDC en bestyrelse bestående
af ikke-tilknyttede borgere til at
revidere deres finansiering?
Hvor er tilsynet?
Er det et internt udvalg?
Det er i sig selv en
interessekonflikt.

Liste over disse fine virksomheder findes på deres webside.
• 3M
• Adobe
• AFLAC
• AstraZeneca
• ATT
• AnthemBlueCrossBlueShield
• Bayer
• Bank of Commerce
• Bill and Melinda Gates Foundation
• Biogen
• Cargill
• Cambridge University Press
• Century21
• Charles Schwabb Corp
• Cisco Systems
• Citi Bank
• Coca Cola
• Clorox
• CNN/ Time Warner
• Costco
• CVS
• Data Processing Management Inc
• Dell
• Delta Airlines
• Diazyme Labs
• Disney
• E.T. enterprises
• EasternMountainSports
• EventBrite
• Exxonmobile
• Facebook
• Fidelity
• Ford
• General Electric
• General Mills
• General Motors
• Google
• Government of Canada
• Hampton Inn
• Hilton Hotels
• HomeDepot
• IMG
• Infectious Disease Counsultants Inc
• Jansen
• Johnson and Johnson

• JVC
• Kaiser
• Kohl’s
• Liberty Mutual
• Magellan
• MailChimp
• McDonald’s
• Merck
• Microgenics
• Microsoft
• Motorola
• NFL
• Nanoentek
• NY society of Infectious Diseases
• Nike
• NorthAmerican Vaccine Inc
• Novavax
• Onstar
• Oxford University
• PayPal
• Pfizer
• Proctor&Gamble (PG)
• Princeton
• Quaker Oats
• Quest Diagnostics
• Roche
• Safeway
• Siemens
• Spirit
• Sprint
• Staples
• Starbucks
• Statefarm
• Target
• T-Mobile
• Toyota
• Trojan Condoms
• TBS
• UPS
• Verizon
• Walmart
• Walgreens
• WebMD
• World Health Communications Inc

Vidste du at under lock down’en i
2020 fik millioner af babyer ikke
deres ”check up”, hvilket betød, at
de ikke fik deres planlagte vacciner.
Vidste du at samme år forsvandt
”Sudden Infant Death Syndrome”
næsten fuldstændigt?

JEG FORSØGTE AT FØLGE
VIDENSKABEN, MEN DEN VAR IKKE
TIL AT FINDE SÅ FULGTE JEG PENGENE,
OG SÅ FANDT JEG ”VIDENSKABEN”
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Der sker noget
mærkeligt med
fødselstallene

Der sker noget
mærkeligt med
overdødeligheden

De kollapser uden fortilfælde rundt
om i verden.
Hvad er det, der foregår?

Der er en højere dødelighed end
normalt.
Hvad er det, der foregår her?

af Peter Imanuelsen, 14. juli, LINK
Her er noget, der virkelig burde tales
mere om, men jeg har svært ved at
finde nyhedsmedier, der er villige til
at tale om det. Vi taler om
fødselsraten.
Klimaforandringsfanatikerne taler
ofte om "overbefolkning" og om, at vi
skal have færre børn for at redde
planeten, men faktum er, at vi står
over for en underbefolkningskrise.
Mange lande i Vesten har en så lav
fødselsrate, at der hurtigt vil ske et
befolkningskollaps! Vi har brug for
flere børn, ikke færre.
I Sverige er fertilitetsraten
langsomt faldet fra 1,91 børn pr.
kvinde i 2012 til 1,67 børn pr. kvinde i
2021. Husk på, at udskiftningsfrugt‐
barheden er på 2,1. Det betyder, at for
at holde befolkningen stabil skal hver
kvinde have 2,1 børn i gennemsnit.

lignende før, at bunden bare falder
ud på bare et kvartal", siger Gunnar
Andersson, professor i demografi
ved Stockholms universitet, til
Dagens Nyheter.
Der er naturligvis alle mulige
spekulationer om, hvad forklaringen
kan være...
Stockholm City spekulerer i, at det
kan skyldes stigningen i boligpriserne,
bekymringer for fremtiden eller fin‐
anskrisen i 2008! Vent, hvad? Fin‐
anskrisen i 2008 får fødselstallet til
pludselig at kollapse fra 2021 til 2022?
Wow, det giver fuldstændig mening...
ikke!
Men det er ikke kun i Sverige, at
dette sker. Det sker også i mange an‐
dre lande, herunder Taiwan, som har
oplevet et fald i fødselstallet på hele
27,66 % i juni måned i år. Det er
vanvittigt.

Men nu sker der noget
mærkeligt...

Så hvad kan være årsagen til, at
fødselstallet falder på denne måde
over hele verden på samme tid?

Selv om vi har haft lave fødselsrater
til at begynde med, har de været
relativt stabile. Men nu er dette tal
faldet i år, og ingen synes at kunne
finde ud af hvorfor!

Lad os dykke dybt ned i statistik‐
kerne over fødselstal for at se, om vi
kan finde ud af mere information!

Og det sker ikke kun i ét land. Vi
ser det samme ske i mange lande over
hele verden. Det er virkelig
mærkeligt!
I den svenske hovedstad
Stockholm er der f.eks. sket et fald på
14 % i antallet af fødsler i første
kvartal af 2022 i forhold til 2021. Og
det er ikke kun i Stockholm,
fertiliteten er faldet i hele Sverige.
"Det er en drastisk og bemærkelsesværdig reduktion ud over det
sædvanlige. Vi har aldrig set noget

Præsident Obama har
verdensrekorden for
”flest børn myrdet
af en Nobels Freds
Pris Vinder”

af Peter Imanuelsen, 27. aug, LINK
Du kan måske huske at have set i
nyhederne og på tv-skærmene i de
sidste par år, hvordan man dagligt
talte antallet af døde covid dødsfald.
Til tider virkede det som om det var
det eneste, de nogensinde talte om.
Jeg husker det. Det var overalt, alle
de store nyhedsmedier og tv-kanaler
holdt regnskab med, hvor mange
mennesker der blev rapporteret døde
af covid hver dag, og de brugte det
som begrundelse for at indføre
lockdowns og restriktioner. Vi var
nødt til at redde bedstemor.

Men nu sker der noget
mærkeligt, og ingen nævner
det i nyhederne!
Mange flere mennesker dør nu end
normalt af en eller anden mærkelig
grund, og det bliver stort set
ignoreret. Hvad laver de ansatte på
TV, der holder øje med den daglige
overdødelighed? Hvor er de?
Og det mærkelige er, at dette ikke
kun sker i ét land, men i mange lande
på samme tid. Ligesom med
fødselstallene.
Hvis du skulle have overset det,
skrev jeg en undersøgende artikel,
hvor jeg fandt ud af, at fødselstallet på
mystisk vis er faldet sammen over
hele verden - på samme tid, og ingen
synes at vide hvorfor.
Nu ser vi det samme med en
ekstraordinær stor overdødelighed.
Folk dør mere end normalt over hele
verden på samme tid, og ingen synes
at vide hvorfor.
Man kan sige, at det er på grund af
covid, at vi ser alle disse
overdødeligheder, men det ville være

forkert. Folk dør, og det er ikke på
grund af covid. Det er noget andet,
der er årsagen.

Dette er chokerende
I Storbritannien var der 10.355
dødsfald af alle årsager i England og
Wales. Og det er kun for uge 32! Det
er næsten 1.000 flere end normalt, og
det er kun i én uge alene!
Sammenlignet med 5-årsgennemsnit‐
tet er dette en chokerende stigning på
10,1 %.
I Europa har vi i sommer oplevet
over 10.000 ikke-covidrelaterede
overdødsfald i løbet af blot en uge.
Det er forfærdeligt.
I Norge har der også været en
massiv stigning i dødeligheden, hvor
hele 18 % flere mennesker døde i
første kvartal af 2022 sammenlignet
med samme periode i 2021. Samtidig
har fødselstallet i Norge sat en ny lav
rekord. Det er ikke godt!

Det bliver endnu værre...
Hvis vi ser på overdødeligheden
blandt børn i alderen 0-14 år i hele
Europa, er der sket en
SKRÆMMENDE stigning på 1.101 % i
overdødeligheden indtil videre i år
sammenlignet med samme periode i
2021. Hvorfor?
Vi har været underlagt mange
restriktioner og lukninger i de sidste
par år for at undgå netop dette, for at
undgå dødsfald. Nu dør folk, og ingen
ser ud til at stille nogen spørgsmål
eller endda knap nok tale om det.
Så jeg vil gøre det, som
mainstream-medierne ikke gør - jeg
vil tale om det og forsøge at finde ud
af, hvad der foregår her.
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"Etisk uforsvarlig" - forskere fra
Harvard og Johns Hopkins fandt
Covid-19-vacciner 98 gange
farligere end virussen

Top ↑
Undersøgelsen konkluderer
Baseret på offentlige data fra CDC anslår vi, at ca.
22.000 til 30.000 tidligere uinficerede unge voksne i
alderen 18-29 år skal boostes med en mRNA-vaccine
for at forhindre én Covid-19 indlæggelse. Da dette
skøn ikke tager hensyn til den beskyttelse, der opnås
ved tidligere infektion, og heller ikke til en risikojus‐
tering for komorbiditet, bør det betragtes som en
konservativ og optimistisk vurdering af fordelene.
Vores skøn viser, at mandaterne for Covid-19vaccinen på universiteterne sandsynligvis vil med‐
føre forventede nettoskader for unge raske voksne mellem 18 og 98 alvorlige uønskede hændelser, der
kræver hospitalsindlæggelse, og 1373 til 3234 for‐
styrrelser af de daglige aktiviteter - som ikke opvejes
af en forholdsmæssig fordel for folkesundheden.
Alvorlige Covid-19-vaccine-associerede skader
kompenseres ikke tilstrækkeligt af de nuværende
amerikanske vaccineskadesystemer. Som sådan er
disse alvorlige krænkelser af den individuelle frihed
etisk uforsvarlige.
Endnu værre er det, at mandaterne er forbundet
med større sociale skader. Det forhold, at sådanne
politikker blev gennemført på trods af kontroverser
blandt eksperter og uden at opdatere den eneste
offentligt tilgængelige risiko/fordel-analyse til de
nuværende Omicron-varianter, tyder på en dybt‐
gående mangel på gennemsigtighed i den videnska‐
belige og lovgivningsmæssige politikudformning.

af Jim Hoft, 12. september 2022, LINK
En ny præ-print undersøgelse af ni sundhedsek‐
sperter fra store universiteter viste, at COVID-19
vaccinerne er 98 gange værre end virussen, og
obligatorisk booster vaccination på college er "etisk
uforsvarlig", som rapporteret af Epoch Times.
Undersøgelsen blev offentliggjort på The Social
Science Research Network (SSRN) i september med
titlen "COVID-19 Vaccine Boosters for Young
Adults: A Risk-Benefit Assessment and Five
Ethical Arguments against Mandates at
Universities."
Den blev udført af ni topforskere fra University of
Washington, University of Oxford, University of
Toronto, Harvard University - Harvard Medical
School, University of California, San Francisco
(UCSF), Johns Hopkins University - Department of
Surgery og andre.
På grundlag af data fra CDC og sponsor‐
rapporterede bivirkninger konkluderer forskerne, at
boosterreglerne kan medføre mere skade end gavn.
Ifølge undersøgelsen er der for hver eneste
COVID-indlæggelse, der er forhindret hos tidligere
uinficerede unge voksne, blevet forårsaget "18 til 98
faktiske alvorlige bivirkninger".
"For hver COVID-19-indlæggelse, der
forhindres hos tidligere uinficerede unge voksne,
forventer vi 18 til 98 alvorlige bivirkninger,
herunder 1,7 til 3,0 booster-associerede
myokarditistilfælde hos mænd og 1.373 til 3.234
tilfælde af grad ≥3 reaktogenicitet, der forstyrrer
daglige aktiviteter", hedder det i undersøgelsen.
Universiteternes booster-mandater blev af for‐
skerne anset for at være uetiske af følgende årsager:
• der findes ingen formel risiko-gevinstvurdering
for denne aldersgruppe;
• vaccineringsmandater kan resultere i en forventet
nettoskade for de enkelte unge mennesker;
• mandaterne er ikke proportionelle: de forventede
skader opvejes ikke af fordelene for folkesund‐
heden i betragtning af den beskedne og for‐
bigående effektivitet af vacciner mod smitte;
• US-mandaterne er i strid med gensidighedsprin‐
cippet, fordi sjældne alvorlige vaccinations-

relaterede skader ikke vil blive kompenseret på
pålidelig vis på grund af huller i de nuværende
forsikringsordninger for vaccinationsskader, og
• mandater skaber bredere sociale skader. Vi
overvejer modargumenter som f.eks. ønsket om
socialisering og sikkerhed og viser, at sådanne
argumenter mangler videnskabelig og/eller etisk
støtte.

Disse resultater har konsekvenser for mandater i
andre sammenhænge som f.eks. skoler, virksom‐
heder, sundhedssystemer og militæret. De politiske
beslutningstagere bør omgående ophæve booster‐
mandater for unge voksne, sikre mulighederne for
erstatning til dem, der har lidt negative konsek‐
venser af disse politikker, give åben adgang til data
fra kliniske forsøg på deltagerniveau for at mulig‐
gøre risiko- og aldersstratificerede skade–fordelsanalyser af alle nye vacciner, før der udstedes anbe‐
falinger , og indlede det, der vil blive en lang proces
med at genopbygge tilliden til folkesundheden.
Download undersøgelsen, LINK
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Korruption:
Regeringsdokumen
ter beviser, at Bill
Gates er den
primære finansier‐
ing af UK Medicine
Regulator på trods
af at han ejer store
aktier i Pfizer &
BioNTech
af The Exposé, 15. september 2022, LINK
MHRA (Medicine & Healthcare products Regulatory
Agency) udvidede nødgodkendelsen af Pfizer /
BioNTech mRNA-jabben i Storbritannien, så den kan
gives til børn mellem 12 og 15 år den 4. juni 2021.
Dengang sagde den administrerende direktør for
MHRA, Dr. June Raine, at MHRA havde "nøje
gennemgået data fra kliniske forsøg med børn i
alderen 12 til 15 år og konkluderet, at Pfizervaccinen er sikker og effektiv i denne
aldersgruppe, og at fordelene opvejer alle risici".
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”BILL GATES ER STORAKTIONÆR I
BÅDE PFIZER OG BIONTECH, OG
AKTINDSIGT HAR AFSLØRET AT
HAN OGSÅ ER DEN STØRSTE
FINANSIER AF MHRA (DEN MYNDIGHED, DER
GODKENDER VACCINER)”.

MHRA modtog i 2017 et tilskud fra Bill & Melinda
Gates Foundation på 980.000 pund til et "samarbejde"
med fonden i 2017. En anmodning om aktindsigt,
som MHRA svarede på i maj 2021, afslørede
imidlertid, at det nuværende niveau af tilskud fra
Gates Foundation beløber sig til 3 mio. dollars og
dækker "en række projekter".

”Man kan vælge at ignorere fakta,
men det koster; og jo længere man
insisterer på at være ignorant, jo
større og mere skrækindjagende bliver
den pris man til sidst må betale.”

Kun 1.127 børn deltog i forsøget, men kun 1.097
børn gennemførte forsøget, hvoraf 30 børn ikke
deltog efter at have fået den første dosis af Pfizersprøjten. Det fremgår ikke af resultaterne, hvorfor de
30 børn ikke gennemførte forsøget.

aldous,huxley:wisdom

Oplysningerne er offentligt tilgængelige og er
indeholdt i et faktablad fra FDA, som kan ses her,
LINK (se side 25, tabel 5 og fremefter).

Overalt ser vi en betydelig overdødelighed
i de områder, hvor vaccinationen mod c19
har været mest udbredt.

Der har aldrig været nogen tvivl om, at MHRA
ville give en hastetilladelse til, at Pfizer/BioNTechvaccinen kunne anvendes til børn, når man tænker
på, at en vis Bill Gates ejer aktier i både Pfizer og
BioNTech og er MHRA's primære finansieringskilde.
Bill & Melinda Gates Foundation købte aktier i
Pfizer tilbage i 2002, og tilbage i september 2020
sørgede Bill Gates for, at værdien af sine aktier steg
ved at meddele mainstream medier i et CNBCinterview, at han betragtede Pfizer-vaccinen som
førende i Covid-19-vaccinekapløbet.

Bill & Melinda Gates Foundation købte også
"tilfældigvis" aktier for 55 millioner dollars i
BioNTech i september 2019, lige før den påståede
Covid-19-pandemi ramte.

MHRA har fået over
980.000 £ for samarbejdet
med Bill and Melinda
Gates Foundation og
Verdenssundhedsorgan‐
isationen WHO

En undersøgelse har afsløret, at Bill &
Melinda Gates Foundation er den største
bidragyder til UK's Medicine &
Healthcare products Regulatory Agency,
og at fonden også ejer store aktier i både
Pfizer og BioNTech.

Kan vi virkelig stole på, at MHRA forbliver
upartisk, når dens primære bidragsyder er Bill &
Melinda Gates Foundation, som også ejer aktier i
Pfizer og BioNTech? Det tror vi ikke.

Vi undrer os over, om Dr. June Raine og MHRA
overhovedet har læst resultaterne af den ekstremt
korte og lille undersøgelse. Hvis de havde, ville de
have set, at 86 % af børnene i undersøgelsen fik en
bivirkning, der varierede fra mild til meget alvorlig.

"Den eneste vaccine, der, hvis alt gik perfekt,
kunne søge om tilladelse til nødanvendelse
inden udgangen af oktober, ville være Pfizer."
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”HVORDAN MON DE
UVACCINEREDE FØLER SIG
BLANDT DE VACCINEREDE?”

Ikke-vaccinerede mennesker dør ikke i et
højere antal tilfælde.
Jeg beder Dem igen om at tage personligt
ansvar for at dele dette med Deres netværk.
Jeg kan ikke nå dem. Du er den eneste
kontakt, de fleste af dem har til et alternativt
(& efter min mening korrekt) syn på verden.
Af "vacciner"'s forfærdelige virkning.
Jeg har bevist, at selv hvis fortællingen
omkring en ny virus har været sandfærdig,
kunne vaccination aldrig have været en
passende løsning. De kunne heller ikke have
vist sig at være acceptabelt undersøgt i den
tid, der var til rådighed.
Alligevel er det meste af planeten blevet
vaccineret. Vi ved ikke engang, hvad der er i
dem. Kun hvad producenterne har erklæret.
Men selv de kan ikke vide det, fordi produk‐
tions- og forskningsprocessen blev forkortet
med adskillige år.
Jeg opfordrer dig indtrængende til at dele
denne ubehagelige information, fordi
Mainstream Medier gør det ikke.
Med venlig hilsen
Dr. Mike Yeadon
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Løsning på den nuværende
økonomiske krise og inflation
af Mads Palsvig, oktober 2022
Det nuværende økonomiske system er organiseret på en
måde, der er meget gavnlig for store virksomheder og
højtstående funktionærer i disse virksomheder. En anden
gruppe, der drager stor fordel af det nuværende økonom‐
iske system, er personer, der er ansat i den centrale admin‐
istration i den offentlige sektor og store ikke-statslige
organisationer. Disse ikke-statslige organisationer finansi‐
eres delvist af nogle af de rigeste individer i verden.
Økonomien er organiseret sådan, at mennesker og små
lokale virksomheder bærer stort set hele skattebyrden. De
største virksomheder i verden og de skattefritagne ikkestatslige organisationer og fonde betaler næsten ingenting.
De har endda ofte forhandlet skatteaftaler, der inkluderer
gratis husleje, en stærkt subsidieret energiregning, meget
lavt fast årligt indkomstskat for dets lokale ledelsesteam
og flere andre fordele. De effektive skattesatser er således
endda negative i nogle tilfælde.
Hvordan skete det? Hvordan fik de en så god aftale?
Hvorfor er der så få mennesker, der klager over dette?
Hvordan slipper de ovennævnte grupper afsted med at få
denne enorme fordel til skade for de fleste almindelige
mennesker?
Et af de værktøjer, de bruger, er ved at eje mainstream
medier. Kun en håndfuld virksomheder kontrollerer
mindst 90% af mainstream medier. Vi har under pandemien set tjenestefolkene i den offentlige sektor alt for villigt
tage sig af at censurere og begrænse ytringsfriheden. Selv i
flere lande fængslet folk, der var uenige med den officielle
fortælling. Gennem disse mianstream mediekanaler har de
med succes promoveret følgende meme i de sidste 50 år.
Når nogen forsøger at diskutere emnet om, hvorvidt det er
rimeligt, at disse gigantiske virksomhedsstrukturer ikke
bidrager til landene fordelen ved at operere i form af at
betale skat:
Meme:"Ja, men de skaber mange job".
Godt. Det samme gjorde Sovjetunionen.
Der var ingen arbejdsløshed i Sovjetunionen.
Sovjetunionen holdt sine borgere beskæftiget hele ugen i
meget lange timer med for det meste uproduktivt arbejde i
den enorme offentlige sektor, og hvis det var i industrieller servicesektoren, så i virksomheder, der producerede
varer i monopollignende forhold af meget dårlig kvalitet.
Både varer og tjenester var af dårlig kvalitet. Virksom‐
heder, der tjente penge, overførte hele overskuddet til
centraladministrationen i Moskva, og dårligt adminis‐
trerede virksomheder med underskud modtog inves‐
teringer fra centraladministrationen. En 100% skat
overført til teknokraterne, der delte indtægterne med de
dårligst ledte virksomheder.
Enhver, der har læst Professor fra Stanford University
Anthony Suttons bog "Wall Street and the Bolshevik
Revolution", vil se lighederne med nutiden og vide, at den
samme gruppe mennesker, der deler bolsjevismens ideolo‐
gier, står bag den nuværende økonomiske Agenda2030,
der forsøger at monopolisere økonomien og gøre den så
ineffektiv som muligt. Som det var i Sovjetunionen.
I finanskrisen i 2008 lykkedes det på en eller anden
måde de største banker i verden at vokse med tusinder af
milliarder dollars, mens flere lande gik ind i den dybeste
økonomiske krise siden Anden Verdenskrig. IMF, Verdens‐
banken og andre internationale overnationale magter har
stået bag de facto tyveri af aktiverne i mere end 150 lande i
verden ved hjælp af den samme opskrift hver eneste gang.
De bruger altid den samme strategi:

1. Ankommer til landet med økonomiske
vanskeligheder.
2. Tilbyder dem et lån på visse betingelser.
3. Kræver, at de foretager enorme nedskæringer i den

4.

5.
6.
7.

8.

offentlige sektor og kræver banklån betalt tilbage,
dette minimerer landets pengemængde.
Når folk som følge heraf mister deres job i den
offentlige sektor, falder skattegrundlaget i landet,
ligesom efterspørgslen efter varer og tjenester i den
private sektor fra de afskedige offentlige
arbejdstagere.
Den private sektor begynder derefter at nedskære,
fyre medarbejdere og sælge aktiver.
Dette resulterer i, at økonomien kollapser og går i en
recession.
Nu med landet i en recession går skatteindtægterne
ned, og landet er ude af stand til at betale gælden.
Det er ikke engang i stand til at betale renterne på
gælden. IMF dukker derefter op med løsningen:
Landet kan betale renterne til IMF i form af reelle
aktiver, såsom deres naturressourcer, fast ejendom
og statsejede virksomheder.

Det er by design. Hvis dette skete en gang, så okay, folk
laver fejl. Men hvis dette sker i mere end 150 lande, og den
samme gruppe multinationale selskaber og privatpersoner
drager fordel af det hver gang, er det en organiseret mafia
operation i drift.
Så ikke kun har vi tilladt de største virksomheder at
operere uden at bidrage til de samfund, de opererer i, men
de slipper også væk med de facto statsautoriseret
udplyndring af land efter land.
Centralisering af økonomien og administrationen i
hvert land og centraliseret gruppering af flere og flere
lande i få internationale organisationer som FN, IMF, BIS,
Verdensbanken, VEF og EU, mens plyndring, undskyld
"centralisering" af al privat formue havner på få hænder
via tyveri, korruption, svig og beskatning medfører de
facto Bolsjevisme2.0.
Landets rigdom blev også centraliseret i Sovje‐
tunionen, og beslutningerne blev taget centralt uden
hensyntagen til folks reelle ønsker eller interesse.
Sovjetunionens ledere gik bogstaveligt talt fra 1917 og i
1920’erne fra hus til hus og plyndrede med magt alle
borgernes private rigdom. Nu forsøger den samme gruppe
mennesker, de samme organisationer, mennesker, der
deler det samme syn på verden som i bolsjevismen i 1917,
at skabe deres dystopiske verden. De kalder det" The Great

Reset", hvor de indrømmer:" du vil ikke eje noget", de
hævder derefter at vide, at:"du vil være glad". Det første er
helt sikkert, det andet måske ikke så meget.
For mig, hvad pandemien virkelig handlede om udover
at injicere mennesker med gift (for "klimaet" selvfølgelig,
og fordi depopulation angiveligt er en "god ting") er at
begrænse folks frihed, centralisere al magt i internationale
organisationer kontrolleret af præcis de mennesker og
grupperinger af mennesker, der har draget fordel af
plyndringen af de 150 lande, som beskrevet ovenfor.
Corona Narrativet er fuldstændigt kollapset over hele
verden, og dette er sågar nået ind i selveste mainstream
medier og flertallet af mennesker har forstået at Corona
Pandemien var en stor løgn. Derfor har de kræfter, der
aldrig burde have haft magten, et stort behov for mindst
en, normalt flere, afledningsmanøvre. Det er derfor
desværre en klar mulighed, at krigen i Ukraine kun er en
forløber for flere krige. De globale magter bag pandemien
vil gøre alt for at undgå ansvaret for skaderne på folks
helbred som følge af vaccinerne og tabet af levebrød på
grund af nedlukningerne.
En anden afledningsmanøvre er den af globalisterne
kunstigt fremskaffede krise af energi og stigende
fødevarepriser. Dette er designet til at stjæle resterne af
den købekraft, der måtte være tilbage i befolkningen efter
2 års Lock Down.
Det er de facto en krig, der finder sted mod verdens
befolkning. Gerningsmændene er de største virksomheder
i verden sammen med de store ikke-statslige organisa‐
tioner kaldet NGO’er.
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Modige frihedskæmpere over hele verden
sandhedsbomber offentligheden. Verdensberømte forskere
og læger risikerer deres job og karriere. De er modige.
Der er nu behov for noget, som vi alle kan blive enige
om, både vaccinerede og uvaccinerede. Noget, der vil
svække de kræfter, der udplyndrer verden, og fjerner vores
grundlovssikrede rettigheder og begrænser vores frihed:
Vi er nødt til at begynde at ændre den økonomiske
struktur væk fra den nuværende bolsjevisme 2.0 med
centralisering af al magt og rigdom på nogle få hænder
hos oligarkerne og deres bureaukrater.
Her er seks måder at sikre en decentralisering af den
økonomiske magt. Den politiske magt vil per automatik
blive decentraliseret på samme tid.

1. Indfør en transaktionsafgift på alle digitale
pengeoverførsler. Til at begynde med 0,1%.
Indtægten herfra bør øremærkes til at betale for de
stigende priser på elektricitet og opvarmning af folks
hjem. Ideelt set øges denne beskatning, indtil in‐
dtægterne dækker hele indkomstskatten såvel som
selskabsskat. Selskabsskat betales hovedsageligt af
lokale virksomheder, de multinationale selskaber
betaler aldrig selskabsskat. Dette vil give mulighed
for at konkurrere på mere fair vis med de multina‐
tionale selskaber. Jeg vurderer, at 1% vil være nok til
at dække al indkomstskat. Målet er at overføre
skattebyrden fra mennesker og små virksomheder til
store virksomheder og på forbrug.
2. Fjern momsen og introducer en omsætningsafgift på
varer og tjenester inklusive business to business
transaktioner, som vel at mærke ikke kan trækkes
fra. Hvis vi også beskatter business to business tran‐
saktioner, i stedet for som nu, hvor kun slutfor‐
brugeren betaler det hele, kan vi sænke satsen med
mindst 50%. Altså fra 25% moms til ca. 10% omsæt‐
ningsafgift. Denne nye omsætningsafgift erstatter

3.

4.

5.

6.

således momsen, der i øjeblikket kun betales af
forbrugeren. Den nye skat vil mere retfærdigt blive
betalt af både virksomheder og resten af os, når vi
forbruger. Forbrugerne vil således fremover kun
betale under halvdelen af det, de i øjeblikket betaler i
moms. Dette vil overføre omtrent halvdelen af
momsbyrden fra mennesker til virksomheder. NB
inklusive de multinationale virksomheder, som pt
ikke bidrager til samfundet.
Indfør en importafgift. Dette er godt for klimaet, da
flere varer vil blive produceret lokalt, samtidig med
at beskatningen flyttes fra mennesker til interna‐
tionale virksomheder. Denne skat betales kun af
virksomheder.
Magten til at skabe penge tages tilbage fra de
privatejede banker. Den samlede pengemængde
stiger hvert år, og bør fortsat stadig stige hvert år,
men i stedet for at bruge pengeskabelsen på vacciner,
redde bankerne som i 2008, aggressionskrige eller
forære den til store investorer, der køber fast ejen‐
dom, så bør pengeskabelsen deles ligeligt blandt
borgerne i landet med et fast månedligt beløb. NB:
dette er ikke borgerløn eller universal basic income,
som globalisterne har tænkt sig at bestikke be‐
folkningen med, så de accepterer deres Agenda2030
Bolshevisme2.0. NB: Dette er ligesom dividende for
aktionærer. Vi er alle aktionærer i staten Danmark,
og derfor har vi alle ligeligt ret til den enorme værdi,
der ligger i at skabe penge. Dette er den gode form
for kapitalisme, hvor alle har en fair chance for at nå
sit fulde potentiale, i stedet for som nu, hvor alt er
designet i den værst tænkelige form for kapitalisme
til at alle værdier i verden samles på så få hænder
som overhovedet muligt. I en winner takes all
predatory kapitalisme.
Rentefrie lån til mennesker. Virksomheder må gerne
betale renter. Dette vil sikre en velstandsoverførsel
fra de største rigeste virksomheder til mennesker.
Dette vil sikre, at de fleste mennesker vil eje deres
eget hjem.
Ingen ejendomsskat på folks primære bolig.
Ejendomsskat på folks andet hjem samt al fast
ejendom ejet af virksomheder. Dette vil også flytte
skattebyrden fra mennesker til virksomheder.

Disse indtægtskilder vil sikre velfærdsstatens finansiering.
Disse indtægtsstrømme vil sikre en velfungerende
offentlig sektor med plads til at levere velfærdsydelser til
alle mennesker i det mindste på samme niveau som nu.

Mads Palsvig er en dansk tidligere trader (af
statsobligationer), der i ca. 30 år har arbejdet for flere af
verdens største banker, herunder Morgan Stanley, Credit
Suisse og Barclays, for Danmarks to største banker
UniBank og Danske Bank, og han har også været
uformel rådgiver for Federal Reserve, Ben Bernanke og
Janet Yellen. I den sidste del af 2010'erne har han forladt
finansbranchen og er i stedet trådt frem som bankkritiker og whistleblower. Han har også lanceret et nyt
politisk parti "Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab",
som bl.a. har en bankreform på sin dagsorden.
Lyt til liveoptagelsen fra august 2022 på Budapest
International Covid Conference. Hvordan man løser
den nuværende økonomiske krise, LINK
Der er et godt argument, jeg hører meget, at virksomheder
"bare" tilføjer deres skatter til den pris, de opkræver
forbrugeren. Og derfor vil forbrugeren bare betale mere
for varerne. Det er sandt. De vil prøve, men den pris de
tager nu er allerede så meget, som de kan slippe af sted
med uden at miste markedsandele til lokale virksomheder.
Og ligesom når du subsidierer virksomheder, bruges kun
en brøkdel af det til at sænke priserne, er det omvendte
sandt, hvis du beskatter virksomheder, vil kun en brøkdel
af det blive placeret oven på prisen. Det er første årsprøve
stof på økonomistudiet.
Når alt kommer til alt, så er valget dit.
Vil du have Klaus Schvabs "Great Reset", hvor du ikke
ejer noget?
Eller foretrækker du denne "menneskelige reset", hvor alle
aktiver gradvist og organisk overføres til mennesker af
kød og blod med et bankende hjerte og empati fra de døde
virksomheder, som per definition ikke kan have
medfølelse og omsorg, men kun fokus på profit. Profit for
enhver pris.
Hvilken verden vil du leve i?
Læs mere om disse forslag på jfk21.dk
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Bekræftet for første gang: Vacciner
forårsager myokarditis dødsfald,
siger Oxford-undersøgelse
af Dan Skorbach, Frontline Health, 16 sep 2022, LINK
I sjældne tilfælde kan en SARS-COV-2-infektion
forårsage myokarditis. COVID-19-vacciner er også
kendt for at forårsage det. Men når man sammen‐
ligner de to - en COVID-19-infektion versus en
COVID-vaccine - er der lægelig enighed om, at en
infektion er 14 gange mere sandsynlig for at
forårsage myokarditis. Men en ny undersøgelse
sætter spørgsmålstegn ved disse tal.
En ny undersøgelse fra University of Oxford, der
er offentliggjort i American Heart Association's
tidsskrift Circulation, viser, at en COVID-19-vaccine
faktisk er fire gange mere tilbøjelig til at forårsage
myokarditis hos mænd under 40 år end en COVID19-infektion. Det er også den første undersøgelse,
der anerkender, at folk rent faktisk dør af
vaccineinduceret myokarditis.
CDC har indtil nu ikke rapporteret om nogen dødsfald
som følge af myokarditis på grund af COVID-19vacciner. Agenturet siger også, at COVID-19-vaccine
myokarditis er "generelt mild". Men da vi kiggede på
tallene i denne rapport, ser det slet ikke så mildt ud, i
hvert fald ikke for visse aldersgrupper.

30 års hemmelige officielle
udskrifter viser britiske
regeringseksperter dækker
over vaccinefarer
af Rhoda Wilson, The Exposé, 21. sep. 2022, LINK
En artikel fra 2012 offentliggjort af Child Health
Safety er dukket op igen. Artiklen beskrev en artikel,
der blev offentliggjort af en modig læge og undersø‐
gende medicinsk forsker, Lucija Tomljenovic, som
gravede snavset op i 30 års hemmelige officielle
udskrifter af møder i britiske regeringsvaccineko‐
mitéer og de angiveligt uafhængige medicinske
"eksperter", der sad i dem med deres forbindelser til
medicinalindustrien.
Lucija Tomljenovic, ph.d., er forsker i Neural
Dynamics Research Group, Department of

Ophthalmology and Visual Sciences ved University
of British Colombia i Canada. Hun har stor erfaring
med at undersøge sikkerheden ved vaccinead‐
juvanser.
Som Food Freedom News' Andrew Baker be‐
mærkede i en artikel året efter, viser de hemmelige
officielle dokumenter, at regeringseksperter har:

BARE EN MERE...

1. Vidst at vaccinerne ikke virkede.
2. Vidst, at de forårsager de sygdomme, som de
skulle forhindre.
3. Vidst at de er en fare for børn.
4. Samarbejdet om at lyve over for offentligheden.
5. Arbejdet på at forhindre studier i vaccinesikkerhed.
"Det er de samme vacciner, som er obligatoriske
for børn i USA", skrev Baker.
Vi har genudgivet Child Health Safety's artikel
nedenfor. Den originale er arkiveret her, LINK
Tak til Lioness of Judah Ministry for at gøre
opmærksom på disse værdifulde artikler.

BOOSTER,
SÅ STOPPER JEG!

↑ Top
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Officielle regeringsrapporter
beviser, at COVID-19-vaccination
forårsager depopulation; og
fortrolige Pfizer-dokumenter
beviser, at vores regering vidste,
at det ville ske
af Lori B, 29. august 2022, LINK
Nogle af følgende påstande vil du måske i første omgang have svært ved at tro
på. Men vi kan forsikre dig om, at hver enkelt er citater fra officielle
regeringsgodkendte dokumenter.
Hvis du er villig til at læse videre, så er du ved at snuble over det mest
omfattende udvalg af beviser, der beviser, at Covid-19-vaccination faktisk
forårsager masseaffolkning, og din regering vidste, at det ville ske.
Vi vil henvise til hvert enkelt dokument, så du selv kan "faktatjekke"
påstandene.
Her er højdepunkterne i beviserne...

Bevis for affolkning
• Officielle regeringsrapporter beviser, at der hver eneste uge registreres
titusindvis til hundredtusindvis af ekstra dødsfald over hele verden
sammenlignet med det forventede femårsgennemsnit;
• Officielle regeringsrapporter viser, at 1 ud af 73 Covid-19-vaccinerede
mennesker desværre var døde ved udgangen af maj 2022;
• Officielle regeringsrapporter viser, at Covid-19-injektionerne er mindst 75
gange mere dødbringende end alle andre vacciner tilsammen;
• Officielle regeringsrapporter viser, at dødeligheden pr. 100.000 er den laveste
blandt de uvaccinerede i hver eneste aldersgruppe;
• Officielle regeringsrapporter viser, at det kun tager fem måneder, før den
forhøjede dødelighed blandt de vaccinerede er realiseret;
• Officielle regeringsrapporter beviser, at Covid-19-vaccination svækker
immunsystemet
• Officielle regeringsrapporter viser, at over 9 ud af 10 Covid-19-dødsfald i 2022
har fundet sted blandt den vaccinerede befolkning;
• Officielle regeringsrapporter viser, at fødselstallene falder, og at dødsfaldene
blandt nyfødte børn har nået et kritisk niveau;
• Officielle regeringsrapporter viser, at Covid-19-vaccination øger risikoen for at
få en abort med mindst 1517 %;
• Officielle regeringsrapporter viser, at Covid-19-vaccination øger risikoen for at
udvikle kræft.

Beviser for, at din regering vidste, det ville ske
• Fortrolige Pfizer-dokumenter afslører, at 90 % af Covid-19-vaccinerede gravide
kvinder mistede deres barn, men din regering og dine lægemiddelmyn‐
digheder valgte at ignorere disse data;
• Officielle regeringsdokumenter beviser, at både Pfizer og de medicinske
tilsynsmyndigheder skjulte farerne ved Covid-19-vaccination under graviditet,
fordi den begrænsede dyreundersøgelse, der blev udført, viste en øget risiko
for fødselsdefekter og infertilitet;
• Fortrolige Pfizer-dokumenter afslører, at Covid-19-vaccinen ophobes i alle
dele af kroppen, herunder i æggestokkene, og at antallet af tilfælde af kræft i
æggestokkene nu er på et rekordhøjt niveau;
• Fortrolige Pfizer-dokumenter afslører beviser for autoimmune sygdomme og
vaccineassocieret forstærket sygdom, men din regering og dine lægemid‐
delmyndigheder valgte at ignorere det.
• Fortrolige Pfizer-dokumenter afslører titusindvis af rapporterede bivirkninger
og tusindvis af dødsfald i de første 90 dage af Covid-19-vaccinens udrulning.
Men din regering og dine medicinske tilsynsmyndigheder valgte at ignorere
det.

Overdrevne dødsfald
Europa registrerer overdødelighed i forhold til gennemsnittet for 2016-2019 på
ugentlig basis og har gjort det hele året.
Følgende diagram er taget fra Eurostats websted og viser overdødeligheden i
hele Europa for månederne maj-juli 2022:
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5 psykologiske eksperimenter, der
forklarer den moderne verden
af Kit Knightly, OffGuardian, 3. sep 2022, LINK
Verden er et forvirrende sted. Folk gør ting, der ikke
giver mening, tænker ting, der ikke understøttes af
fakta, udholder ting, de ikke behøver at udholde, og
angriber brutalt dem, der forsøger at gøre dem
opmærksom på disse ting.
Hvis du nogensinde har undret dig over hvorfor,
er du kommet til det rette sted.
Enhver tilfældig læser af det alternative medie‐
landskab vil i sidste ende komme op med en
henvisning til Stanley Milgram eller Philip
Zimbardo, "Asch-eksperimentet" eller måske alle tre.
"Kognitiv dissonans", "ansvarsfralæggelse" og
"indlært hjælpeløshed" er udtryk, der jævnligt går
igen, men hvor kommer de fra, og hvad betyder de?
Her er de vigtige psykosociale eksperimenter,
som lærer os om den måde, som mennesker tænker
på, men mere end det, forklarer de faktisk, hvordan
vores moderne verden fungerer, og hvordan vi er
havnet i dette rod.
-------

1. Milgram-eksperimentet
Eksperimentet: Lad os
starte med det mest ber‐
ømte. Fra 1963 gennem‐
førte Yale-psykologen
Stanley Milgram en
række eksperimenter, der
i dag kaldes Milgram-lydighedseksperimenterne.
Opsætningen er enkel, forsøgsperson A får be‐
sked på at udføre en hukommelsestest på forsøgsper‐
son B og give ham elektriske stød, når han begår fejl.
Selvfølgelig eksisterer forsøgsperson B ikke, og
elektrochokene er ikke virkelige. I stedet græder
skuespillerne, beder om hjælp eller lader som om, de
er bevidstløse, mens forsøgsperson A opfordres til at
fortsætte med at give stød.
Langt de fleste forsøgspersoner fortsatte med
testen og gav stød, på trods af "forsøgsperson B's"
smerte.

Konklusionen: I sin artikel om dette forsøg
opfandt Stanley Milgram udtrykket "ansvarsfralæggelse", som beskriver den psykologiske proces,
hvorved en person kan undskylde eller retfærdiggøre
at gøre skade på nogen, hvis vedkommende tror, at
det ikke er hans skyld, at han ikke vil blive stillet til
ansvar, eller at han ikke har et valg.
Anvendelsen: Næsten bogstaveligt talt uendelig.
Alle institutioner kan bruge dette fænomen til at
presse folk til at handle i strid med deres eget
moralkodeks. Hæren, politiet, hospitalspersonale overalt hvor der er et hierarki eller en opfattet
autoritet vil folk benytte ansvarsfralæggelse.
BEMÆRK: Der er lavet en god film om Milgram
og den modreaktion hans eksperimenter forårsagede,
kaldet Experimenter. I de seneste år har der været et
stort tilbageslag på dette eksperiment, med artikler i
mainstream medier, der angriber resultaterne og
metodologien, og nye "forskere", der hævder, at "det
beviser ikke det, du tror, det gør".
-------

2. Stanford-fængselsforsøget
Eksperimentet: Kun
lidt mindre berømt end
Milgrams arbejde er
Philip Zimbardos
fængselseksperiment, der
blev gennemført på
Stanford University i 1971. I forsøget blev der
indrettet et midlertidigt fængsel i en uge, hvor en
gruppe forsøgspersoner blev udpeget som "vagter"
og den anden gruppe som "fanger".
Begge parter fik uniformer, og fangerne fik et
nummer. Vagterne blev beordret til kun at tiltale
fangerne ved deres nummer, ikke ved deres navn.
Der var en række andre regler og procedurer, som
er beskrevet her.
Kort sagt blev vagterne i løbet af ugen mere og
mere sadistiske, idet de uddelte straffe til ulydige
fanger og belønnede "gode fanger" for at forsøge at
splitte dem. Mange af fangerne tog simpelthen imod

mishandlingerne, og der opstod indbyrdes kampe
mellem "ballademagerne" og "gode fanger".
Selv om undersøgelsen teknisk set ikke er et "ek‐
speriment" i reneste forstand (der var ingen hypotes at
teste og ingen kontrolgruppe) og måske påvirket af for‐
ventede egenskaber hos fanger og vogtere, afslører den
interessante adfærdsmønstre hos forsøgspersonerne.
Konklusionen: Fængselsbetjente blev sadistiske.
Fangerne blev lydige. Alt dette på trods af, at der
ikke blev brudt nogen reelle love, ingen reelle
juridiske beføjelser og ingen reelle krav om at blive
her. Hvis man giver folk magt og dehumaniserer
dem, der står under dem, bliver de sadistiske. Hvis
man sætter folk i fængsel, vil de opføre sig som om
de er i fængsel.
Kort sagt, folk vil opføre sig som de bliver behandlet.
Anvendelsen: Igen, uendelig. Vi har set det hele
gennem Covid, hvis man begynder at behandle folk
på en bestemt måde, vil flertallet gå med på det og
give den minoritet, der nægter at samarbejde,
skylden. I mellemtiden fik politistyrker rundt om i
verden pludselig nye beføjelser og misbrugte dem
prompte, fordi de maske- og uvaccinerede var blevet
dehumaniseret i deres øjne. Disse reaktioner var
planlagte, ikke tilfældige.
-------

3. Asch-eksperimentet
Eksperimentet: Endnu
et eksperiment om kon‐
formitet, ikke så brutalt
som Milgram eller
Zimbardo, men måske
mere foruroligende i sine
resultater.
Forsøget blev først gennemført af Solomon Asch i
1950'erne og er ganske enkelt. Man sammensætter et
panel af forsøgspersoner, en ægte forsøgsperson og
en håndfuld falske forsøgspersoner.
En efter en bliver forsøgspersonerne stillet en
række multiple-choice-spørgsmål, hvor svaret altid
er indlysende, og alle de falske forsøgspersoner får
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alle svarene forkert. Spørgsmålet er, om den rigtige
forsøgsperson vil fastholde sit eget korrekte svar
eller begynde at rette sig ind efter gruppen.
Konklusionen: Selv om de fleste personer
fastholdt deres rigtige svar, var "fejlprocenten" i
forsøgsgruppen 37 % mod mindre end 1 % i
kontrolgruppen. Det vil sige, at 36 % af
forsøgspersonerne til sidst begyndte at ændre deres
svar for at tilpasse sig konsensusgruppen, selv om de
vidste, at de var forkerte.
Omkring en tredjedel af folk vil enten lade som
om, at de ændrer mening af hensyn til konformitet,
eller, hvilket er mere alarmerende, vil faktisk ændre
deres overbevisning, hvis de finder sig selv i
mindretal.
Anvendelsen: Iscenesatte eller opdigtede
meningsmålinger, forfalskede stemmeoptællinger
ved valg, bot-konti på sociale medier, astroturfingkampagner. Overskrifter i medierne, der proklamerer
"alle ved X" eller "kun 1 % af folk mener Y".
Der er mange redskaber, man kan bruge til at
skabe indtryk af en falsk "konsensus", et fabrikeret
"flertal".
BEMÆRK: Eksperimentet er blevet udført en
million gange i snesevis af variationer, men det
måske mest interessante resultat er, at det at sætte
blot én anden person i panelet, som er enig med
forsøgspersonen, syntes at reducere
overensstemmelsen med 87 %. I bund og grund hader
folk at være en enlig stemme, men vil tolerere at
være i mindretal, hvis de har støtte. Godt at vide.
-------

4. Festingers eksperiment med kognitiv dissonans
Eksperimentet: Det
mindst kendte
eksperiment på listen,
men på nogle måder det
mest fascinerende. I 1954
skabte Leon Festinger et
eksperiment for at evaluere fænomenet kognitiv
dissonans, hans setup var igen ret simpelt.
En forsøgsperson får en gentagende og kedelig
fysisk opgave at udføre (oprindeligt drejede han
træpinde, men andre variationer anvender andre
opgaver).
Efter at opgaven er udført, får forsøgspersonen
besked på at gå hen og forberede den næste
forsøgsperson (i virkeligheden en laborant) på
opgaven ved at lyve og fortælle ham/hende, hvor
interessant opgaven var.
Det er på dette tidspunkt, at forsøgspersonerne
deles op i to grupper, den ene gruppe tilbydes 20
dollars for at lyve, den anden kun 1 dollar. Dette er
det egentlige eksperiment.
Konklusionen: Efter at have løjet over for de
falske forsøgspersoner og fået deres penge udbetalt,
deltager de rigtige forsøgspersoner i et interview
efter eksperimentet og noterer deres ægte tanker om
opgaven.
Interessant nok modtagerne af 20 dollar generelt
sandheden, nemlig at de fandt opgaven kedelig og
repetitiv. Mens en-dollar-gruppen oftest hævdede, at
de virkelig nød opgaven.
Dette er kognitiv dissonans i praksis.
For 20-dollar-gruppen var pengene i bund og
grund en god grund til at lyve over for deres medfor‐
søgsperson, og de kunne retfærdiggøre deres egen
adfærd i deres hoved. Men for 1-dollar-gruppen
gjorde den beskedne belønning deres uærlighed
internt uberettiget, så de måtte ubevidst skabe deres
egen retfærdiggørelse ved at overbevise sig selv om,
at de slet ikke løj.
Sammenfattende kan man sige, at hvis du tilbyder
folk en lille belønning for at gøre noget, vil de lade som
om de nyder det eller er investeret på anden vis for at
retfærdiggøre, at de kun laver en lille fortjeneste.

Anvendelsen: Kasinoer, computerspil og andre
interaktive medier bruger dette princip hele tiden,
idet de tilbyder spillerne en meget lille gevinst, vel
vidende at de vil overbevise sig selv om, at de nyder
at spille. Store virksomheder og arbejdsgivere kan
ligeledes benytte sig af dette fænomen til at holde
lønningerne nede, da de ved, at lavtlønnede
arbejdstagere har en psykologisk mekanisme, der
kan overbevise dem om, at de nyder deres arbejde.
BEMÆRK: En variation af dette eksperiment
introducerer en tredje gruppe, som ikke får penge for
at lyve. Denne gruppe er ikke påvirket af kognitiv
dissonans og vil vurdere opgaven ærligt ligesom den
velbetalte gruppe.
-------

5. Abe-stigen
Eksperimentet: Dette er
en noget kontroversiel
tilføjelse til listen, men det kommer vi ind på senere.
Det er et meget berømt eksperiment, som du sikkert
har hørt citeret snesevis af gange.
I 1960'erne satte forskere på Harvard fem aber i et
bur med en trappestige i midten. På toppen af
trappestigen er der en masse bananer, men hver
gang en abe forsøger at klatre op ad stigen, bliver de
alle sprøjtet med iskoldt vand. Til sidst lærer aberne
at undgå stigen.
Så fjernes en abe, og en ny abe kommer ind. Han
går naturligvis direkte mod stigen og bliver angrebet
af de fire andre aber.
Derefter fjernes endnu en abe, og endnu en ny
abe introduceres. Han går naturligvis lige hen til
stigen og bliver angrebet af de fire andre aber,
herunder den ene, der aldrig blev sprøjtet.
De fortsætter med at udskifte hver abe på skift,
indtil der ikke er nogen aber til stede, der
nogensinde er blevet sprøjtet med vand, og alligevel
nægter de alle at gå i nærheden af trappen og
forhindrer alle de nye aber i at gøre det.
Den indlysende konklusion her er, at mennesker
kan konditioneres til tankeløst at følge regler, som de
ikke forstår.
Det eneste problem med det er, at intet af dette
nogensinde er sket.
Ja, det er den kontrovers, jeg nævnte tidligere. På
trods af at det er let at finde på alle hjørner af
internettet, på trods af artikler i magasiner, der
forklarer det, og animationer, der fortæller om det ...
det er aldrig sket. Eksperimentet synes at være helt
apokryfe.
Ingen stige, ingen aber, intet koldt vand.
Så selv om dette formodede eksperiment ikke
lærer os noget om flokmentalitet, forklarer det den
moderne verden, fordi det viser os, hvor let en myte
kan blive til virkelighed ved hjælp af gentagelse.
-------

BONUS: Abe-stigen Redux
Det er rigtigt, det stopper
ikke her, der er endnu en
drejning.
National Geographic
har faktisk genskabt det
fiktiveabestigeeksperiment
ved hjælp af mennesker:
En forsøgsperson går ind i et venteværelse hos en
læge fyldt med falske patienter. Når en klokke lyder,
rejser alle de falske patienter sig op i et øjeblik og
sætter sig så på deres pladser igen.
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a) Vil den oprindelige forsøgsperson rejse sig ved
klokken uden at vide hvorfor?
b) Vil de fortsætte med at rejse sig, når de er alene
i rummet?
c) Vil de derefter lære de nye forsøgspersoner
denne adfærd?
Svaret på alle tre spørgsmål ser ud til at være "ja".
Selv om det er langt mindre videnskabeligt end
de fire andre eksperimenter, tager jeg dette med her
af en meget specifik grund. Ovenstående video af
eksperimentet optager ikke blot den konforme
adfærd, men beskriver den som muligvis gavnlig.
Den tilføjer, at flokadfærd redder liv i naturen og er
"den måde, vi lærer at socialisere os på".
Et meget interessant synspunkt, synes du ikke?
Så mens det falske abeeksperiment, der aldrig
fandt sted, blev brugt til at lære os om faren ved
flokmentalitet, lærer dets ikke-eksistens os faktisk
om farerne ved ikke-primære kilder og
gruppebevidsthedens evne til at konfabulere.
I mellemtiden bruges det rigtige abeeksperiment
til at sælge os den idé, at flokmentalitet eksisterer,
men at det potentielt er en god ting. Det giver
anledning til at overveje, om det hele kunne være
iscenesat, blot for at fremme konformitet.
...Er verden ikke et mærkeligt og forvirrende sted?
------Så, her er de. Fem af de mest kritiske psykologiske
undersøgelser, der nogensinde er udført, og
forhåbentlig vil ingen fremover være i mørke, når
der henvises til disse begreber eller eksperimenter.
Men pointen med denne artikel er ikke kun at få
dig, læseren, til at forstå disse eksperimenter ... det er
også meningen at minde dig om, at de gør det.
De ansvarlige, eliten, de 1 %. Magthaverne - der
ikke burde være der - hvad end du vil kalde dem.
De kender disse eksperimenter. De har studeret
dem. De har sandsynligvis gentaget dem utallige
gange i stor skala og på uetiske måder, som vi dårligt
nok kan forestille os. Hvem ved præcis, hvad der
foregår i deep states fugtige mørke fangehuller?
Husk bare, at de ved, hvordan den menneskelige
hjerne fungerer.
• De ved, at de kan få folk til at gøre hvad som
helst, hvis de forsikrer dem om, at de ikke vil blive
holdt ansvarlige.
• De ved, at de kan stole på, at folk vil misbruge
enhver magt, de får, ELLER tro, at de er
magtesløse, hvis de bliver behandlet på den måde.
• De ved, at gruppepres vil ændre mange men‐
neskers mening, selv i lyset af den ubestridelige
virkelighed, især hvis du får dem til at føle sig helt
alene.
• De ved, at hvis du kun tilbyder folk en lille beløn‐
ning for at udføre en opgave, vil de finde på deres
egen psykologiske begrundelse for at tage den.
• De ved, at folk tankeløst vil gøre det, som alle
andre gør, uden at spørge om en grund.
• Og de ved, at folk gerne vil tro på noget, der aldrig
er sket, hvis det gentages ofte nok.
De ved alt dette. Og de bruger denne viden hele
tiden - hele tiden.
Hver eneste reklame, du ser, hver eneste artikel,
du læser, hver eneste film, de udgiver, hver eneste
nyhed, hvert eneste "viralt" indlæg på de sociale
medier, hvert eneste trending hashtag.
Hver eneste krig. Hver pandemi. Hver overskrift.

Efter at denne proces gentages et par gange,
fjernes de falske patienter langsomt en efter en, indtil
kun forsøgspersonen er tilbage. Derefter
introduceres sekundære rigtige forsøgspersoner en
ad gangen.

De er alle konstrueret med disse principper i
tankerne for at fremkalde specifikke følelsesmæssige
reaktioner, der styrer din adfærd og dine
overbevisninger. Det er sådan, medierne arbejder,
ikke for at informere dig, ikke for at underholde
dig ... men for at kontrollere dig.

Forsøget har til formål at besvare følgende
spørgsmål:

Og de har perfektioneret det med denne
videnskab. Husk altid på det!
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Senfølger fra covid19 sprøjter,
sprit, masker og test‐
pinde som ingen
taler om
af Berith Zenia Fagergaard - Biopat,
Ernæringsvejleder og Phytoterapeut (urtemedi‐
cin), sep. 2022--

Immunforsvaret modnes gennem
samspil mellem den indre og ydre hær

Vi hører fra tid til anden om senfølger ved covid19,
mens senfølger ved injektioner fra den eksperi‐
mentelle covid19 sprøjte samt ved den overdrevne
brug af sprit, masker og testpinde negligeres.

Den ydre hær (det
uspecifikke forsvar) er
den første fysiske kon‐
takt, der danner en barri‐
ere/grænse udenfor
huden eller tarmvæggen.
Den findes i hud, hår,
sved, slimhinder, tårer og enzymer i mave-tarmkanalen. Kommer der ubudne gæster, aktiveres dette
forsvar straks, som sender små ihærdige soldater
afsted til at gå i gang med at angribe, æde, fortære de
uvelkomne gæster. De viderebringer informationer
til det specifikke forsvar (Den indre hær), der herved
får mulighed for at registrere dem til en anden gang,
hvis de igen skulle komme uventet på besøg. De
kendetegnes bl.a. som dem, der kan danne antistoffer
mod fremmede stoffer.

Der er registreret over 1000 mulige bivirkninger
og voldsomme mange dødsfald ved de forskellige
Covid19 sprøjter. F.eks. er der sket en stigning op til
500% blandt unge, der har fået hjerte betændelse i
årene 2021 og 2022.

De mange forskellige restriktioner
angriber og medvirker til at svække
vores immunforsvar
For at forstå vores immunforsvar, er det nødvendigt
at dykke ind i viden om hvordan immunforsvaret
fungerer: Det består nemlig af 2 dele: Det uspecifikke
og specifikke immunforsvar med hver deres
funktion, som indgår i et tæt samarbejde.

Håndsprit ødelægger hudens naturlige forsvar.
Masker beskytter ikke mod virus og kan give angst
og vejrtrækningsbesvær. Næsepodninger kan give
gener, såsom næseblod, smerter, ørepine, udtørring
og sårdannelse i slimhinder som være med til at
påvirke lugtesansen mv.

Det oversete faktum er, at håndsprit, tests og
mundbind angriber det forsvar, som har at gøre med
vores hud og slimhinder, som interagerer med det
andet forsvar, hvilket tilsammen svækker kroppen.
Derfor har jeg skrevet denne artikel, så du som
borger kan få en større viden om din egen krop og
bedre kan passe på den.

Kan disse massive angreb, tilsammen svække
kroppens immunforsvar og i virkeligheden være med
til at forværre det samlede billedet ved influenza/
covid19 symptomer?

Immunforsvaret skal kunne andet end
kun at angribe, som er det specifikke
forsvars opgave
Hæren skal kunne andet
end angreb. Hver gang
forsvaret angribes udefra,
trænes og indsamles
informationer fra
tidligere erfaringer, der
aktiverer den ”indre hær” til at stå parat til enten at
rykke ud, eller til at stoppe ”kampen” og kalde
”tropperne hjem”, når missionen er blevet udført.
Denne modningsproces er af stor betydning for
dannelse af et solidt og funktionelt immunforsvar.

Et overaktivt immunforsvar kan resultere
i at autoimmune sygdomme kan opstå
Et umodent, overaktivt immunforsvar kan resultere
i at angribe immunsystemet uhensigtsmæssigt,
hvorved autoimmune sygdomme kan opstå.

Regeringen varsler igen dette efterår, en ny omgang
epidemi, mens der er blevet indkøbt for store
summer af borgernes skattekroner, på nye
eksperimentelle sprøjter.
Restriktioner med afstand, isolation, tests, mund‐
bind og håndsprit vil angiveligt blive genindført.
Der postuleres at flokimmunitet opnås gennem
sprøjterne, selvom data har vist, at covid19
sprøjterne svækker immunsystemet og gør folk syge
som aldrig før. Tusindvis af borgere har fået
konstateret bivirkninger, mens overdødeligheden i
Danmark stiger og fødsler er dalende. Tal fra lande
verden over viser samme billede, mens medierne er
tavse.

Ordet ” Immunologi” stammer fra det
latinske ord ”immunis”, som betyder
”fri for”
Helt tilbage fra 430 f.Kr. har man fundet skriftlige
data på mennesker der overlevede og ikke selv blev
syge, når de plejede pestramte patienter. Man fandt
ud af, at det skyldtes flokimmunitet, der balancerede
kroppens immunforsvar mod selv mod at blive syg‐
domsramt.
Man kunne
kalde forsvaret
det uspecifikke
og specifikke
immunforsvar,
for den ”ydre” og
den ”indre hær.”

Denne ”fejlkodning” kan
ske hvis kroppens over‐
belastes gennem længere
tid ved f.eks.: Stress,
manglende søvn, medi‐
cin, frygt, sukker, kun‐
stige sødemidler og tilsætningsstoffer, sprøjtemidler
der findes i konventionelt landbrug, forarbejdet og
udpint mad/høj højpasteuriserede homogeniserede/
steriliserede og langtidsholdbare fødeemner, junk‐
food, GMO, billige harske olier og margariner/
stråling/tungmetaller etc. Men også vacciner har
været i søgelys i årevis hos forskere og læger og
andre behandlere, som også nu giver grund til
alvorlig bekymring af den ikke gennemtestede
covid19 sprøjte.

Hvad med den eksperimentelle covid19
sprøjte; danner den også autoimmunitet?
Man kender ikke til langtidseffekterne ved denne ek‐
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sperimentelle sprøjte, da
disse sprøjter har været
på markedet i forholdsvis
kort tid. Dog er
dødstallene og alvorlige
bivirkninger steget signifikant verden over efter
indførelse af dette vanvittige eksperiment.
Nylig svensk forskning har konstateret at covid19
indsprøjtningerne ikke kun omdanner cellernes
mRNA, men også selve DNA’et påvirkes.
Man ved, at Covid19, der indsprøjtes i skulderen,
ikke som først antaget forbliver i området, men
faktisk er i stand til at vandre via blodbanen og ud i
kroppens organer, der konstant danner spike
proteiner, som får forsvaret til at eskalere. Som
tidligere beskrevet er dette sammenspil vigtigt.
Det kan derfor blive katastrofalt for kroppens
eget forsvar, hvis den pludselig mister sin
overordnede styring og kontrol, mellem det
uspecifikke og specifikke forsvar.

Næsen er også beklædt med slimhinder.
Testpindende, der stikkes langt op i næsen, tæt på
hypofysen og til hjernens centre, indeholder det
stærkt kræftfremkaldende stof ethylenoxid, som
både anses som et overgreb, men som også angriber
vores slimhinder.
Desuden er testene særdeles misvisende, i det de
ikke kan spore eller isolere nogen som helst virus.

Masker fyldt med kemikalier og en bak‐
teriebombe der skader og ikke beskytter

Hvis huden er blevet opblussende inflammatorisk,
anbefales fiskeolie med et højt indhold af EPA.

Utallige rapporter viser, at masker slet ikke beskytter
mod virus. Tværtimod giver de vejrtrækningsbesvær,
fordi man indånder sin egen kulilte, der er skadelig for
kroppen generelt. Mange mennesker har ligeledes fået
eksemer og angst pga. påtvungne masker, hvor man i
den grad lægger et gruppepres på borgerne.

Andre olier, som nærer huden både indvortes og
udvortes: Avokado, hampeolie/frø, mandler, arganog moringoolier. Man kalder også vores hud for
vores anden lunge eller vores sladreapparat: Det
skyldes, at mange af affaldsstofferne fra vores
organer som mave-tarm, lunger, nyrer og lever,
udskilles gennem huden.

Det er værd at bemærke at der findes ingen
videnskabelig dokumentation, af at mundbind
beskytter mod virus.

"Hellere lidt skidt i krogene end et rent helvede"

A-vitamin (betacaroten) E-vit, C-vit, Kisel, Zink, Bvit, Magnesium og D-vit.

Hygiejne spiller en væsentlig rolle for vores
folkesundhed. Dårlige sanitære forhold med fattig‐
dom, sult, kulde, nød og mangel på essentielle
næringskilder, er alt sammen årsager til svækkelse af
immunforsvaret.

Planter har lige som os et ydre immunforsvar, der
sidder på den yderste del af planten. De er også
gavnlige for os at indtage og kan varmt kan
anbefales.

Men hygiejne kan også, hvis den bliver for steril og
klinisk, gøre vores immunforsvar udsat og sårbart.

Immunforsvaret styrkes af gode
bakterier og udfordres af dårlige
Vi har 10 gange flere
bakterier i kroppen end
vi har celler, der indgår i
sammenspil med immun‐
forsvaret.
Der findes gode som dår‐
lige bakterier, som lever i sameksistens. De dårlige
bakterier, kan være med til at udfordre og udvikle de
gode bakterier i den rigtige retning. Men det kræver,
at de gode bakterier ikke er i alarmerende undertal
og har de optimale vækstbetingelser.

Vask hænder og undlad at spritte
hænder unødigt
Vores hud indeholder
talgkirtler, der udskiller
en olieagtig substans
kaldet sebum. Denne olie
er hudens syrekappe og
hjælper med at beskytte
huden mod ubudne gæster. Olien er med til at
opretholde den naturlige pH-værdi, der aktiverer
kroppens immunforsvar.
Dette er en af forklaringerne på hvorfor sprit kan
være skadeligt for kroppens forsvar. Sprit er et opløs‐
ningsmiddel, der udtørrer, skader og fjerner de gode
bakterier på huden, slimhinder etc. Det kan i stedet an‐
befales at have en god håndhygiejne med vand og sæbe.

Stikke testpinde op
i næsen inde‐
holdende det
kræftfremkaldende
stof ethylenoxid

Masker, sprit og testpinde stukket i næse og hals,
vil derfor uvilkårlig have en hæmmende effekt på
vores ydre immunforsvar.

Andre anbefalinger til styrkelse af slim‐
hinder (Det uspecifikke immunforsvar)

Dette udtryk hørte jeg i tidernes morgen fra en
christianit, som har et gran af sandhed i sig.

Det ses på hospitaler, hvor risiko for streptokok‐
ker og stafylokokker sker hyppigere og hyppigere,
trods høj hygiejne. Antibiotika kure uden genopret‐
telse af tarmfloraen samt
balancering af immun‐
forsvaret, danner en ”En
klinisk tarm”, som udsæt‐
ter vores forsvar for ude‐
frakommende angreb,
som kroppen kan have
svært ved at bekæmpe.
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Kiselholdige fødevarer, såsom brændenælde,
padderokke, hvidløg og svovlholdige fødevarer, samt
masser af bladgrønt, morgenfrue, kamille, vejbred,
røllike, stedmoderblomst, peberrod, rodfrugter som
rødbede, gulerod og andre rodgrønsager.

Afstand og flokimmunitet
Data fra Sverige, der ikke havde samme restriktioner
under Corona krisen om mundbind og afstand som
herhjemme viser, at der ikke var en større hyppighed
af influenzaramte (Covid19) i Sverige end her‐
hjemme, og at 2 meters afstand ikke kunne beskytte
mod noget som helst, hvis der florerer noget i luften.
Det kan til gengæld anbefales at blive hjemme
under en dyne, hvis man er syg. Brug din sunde
fornuft, i stedet for statskontrol, der beder os om
ikke at tænke selv.

Hvordan danner vi gode bakterier og et
sundt immunforsvar?
Som tidligere nævnt i artiklen har vi en ydre hær
(Det uspecifikke immunforsvar), som er bakterier
med en lav pH-værdi, som er en syrekappe.
Hudens pH- værdi er 4,5 og 5,5. Slimhinder/
tarmflora og kønsdele er endnu lavere.
Tarmbakterier som sidder i den indre hud/
slimhinder skal have en lav pH-værdi for at danne
enzymer til at nedbryde maden og forhindre, at der
ikke udvikles dårlige tarmbakterier i overtal.
Derfor er det vigtigt at stræbe efter en sund
tarmflora ved hjælp af gode mælkesyrebakterier, som
højnes ved indtagelse af kostfibre fra grøntsager
(fermenterede grøntsager) frugt, fuldkorn, frø,
nødder etc.
Er tarmsystemet rykket helt ud af balance (stress,
sygdom, antibiotika, sukker, dårlige fødevarer etc.) så
kan det tilrådes at tage tilskud af
mælkesyrebakterier, samt omega 3 fedtsyre af god
kvalitet for at genoprette balancen igen.
Homøopatmidlet: Robnia Comp, fra Allergica:
opbyggende/styrkende på mave-tarm.

Styrk hud og slimhinder efter skader fra
håndsprit/masker og javertus op i næsen
Det kan anbefales at indtage kæmpenatlysolie, sol‐
bær olie der omdannes til GLA, der har en gavnlig
effekt for huden. Ligeledes omega 3 fedtsyre, samt
havtorn der indeholder omega 7, der styrker slimhin‐
derne.

Hybenpulver/havtorn, rent vand urtethe.
Langtidshævet surdejsbrød, fermenterede grønt,
spirer etc.
Hvis du har været gennem en antibiotika kur,
tager det 3 mdr. for tarmfloraen at genvinde sin egen
balance, og der kan det i starten anbefales at tage
tilskud, og være obs. på at indtage sunde nærende og
opbyggende fødevarer.
Homøopatmidlet, Cepa comp fra Allergica:
styrker og genopbygger næseslimhinden.
Astaxanthin fra Allergica: Hvis de fine små
blodkar i næsen er medtaget efter tests.
Ud i naturen og vær sammen med mennesker, der
tør kramme, le og som forstår betydningen af
flokimmunitet. 30 sekunder kram, aktiverer vores
omsorgs/kærligheds hormon er hedder Oxytocin,
som er med til styrkelse og balancering af vores
immunforsvar.
Vi mener grundlæggende i JFK21, at vi har ret til
objektiv information, der giver os det frie valg. Se
også mærkesagerne inde på vores hjemmeside.

Kilder
• Dødelighed og overdødelighed i Danmark 20212022 af Max Schmeling, statistiker/økonom Can.
Merc. LINK
• Vibeke Manniche - BREAKING: Markant
overdødelighed hos især yngre, LINK
• Svensk studie viser, at Pfizer vaccinen
INSTALLERER DNA I MENNESKERS GENER!,
LINK
• Dansk Ph.D. i mikrobiologi med kompetent
rapport om Vaccinen: "Jeg blev forfærdet", LINK
• Udvikling af Myocarditis for yngre aldersgrup‐
per, LINK
• Amerikansk studie bekræfter sammenhængen
mellem Pfizer-vaccine til børn og unge samt
risikoen for hjertebetændelse. Studiet publiceret
i JAMA Cardiology, LINK
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Hvad medicinalfirmaerne ikke ønsker,
at du skal vide om vacciner

rene form for liv - vores børn! Thimerosal er aldrig blevet
fjernet fra vacciner, men kun flyttet fra den ene vaccine
til den anden.

en bog af Dr. Todd M. Elsner, D.C.
OM OMSLAGET
Ved første øjekast kan omslaget på denne bog virke
grafisk. Hvis du tæller nålene i spædbarnet, kommer du
op på atten. Hvis du tæller nålene i baggrunden, kommer
du frem til 63. Dette er kun halvdelen af historien. I dag
får et barn ifølge CDC's anbefalede vaccinationsskema 36
indsprøjtninger med i alt 126 vacciner fra fødslen til sek‐
sårsalderen. Det er fire gange så mange vacciner som det
antal, et barn fik i 1980'erne. I 1983 fik et barn kun 10
indsprøjtninger med 30 vacciner. Kan denne firedobling
af vaccinationsplanen være ansvarlig for den drastiske
stigning i antallet af sygdomme hos børn, som vi ser i
dag?

I 1980 fik børn ti indsprøjtninger med tredive vacciner. I
dag får børn over 124 vacciner fra fødslen til sek‐
sårsalderen. Ikke alene bruges børn som nålepude, de er
også mere syge end nogensinde før. Kan vaccinerne være
den skyldige?
Denne bog beskriver hver enkelt overførbar sygdom,
som en vaccine formodes at forebygge. Desuden be‐
skrives alle de vacciner, der er godkendt af den amerik‐
anske FDA, og kemikalierne i hver vaccine er opført på
en liste. Kemikalierne er derefter krydsrefereret med
National Library of Medicine's Hazardous Substance
Data Bank (HSDB) med hensyn til deres virkninger på
menneskers sundhed. Hvis ingrediensen ikke findes i
HSDB, anvendes producentens sikkerhedsdatablad til at
beskrive de sundhedsmæssige virkninger på mennesker.

I dag lider et ud af fem børn af astma, et ud af seks børn
får konstateret indlæringsvanskeligheder, et ud af 150
børn får konstateret autisme, et ud af 250 børn har en
form for gigt, og et ud af 400 børn har diabetes.
Er vi ved at bytte skoldkopper, mæslinger, fåresyge, røde
hunde og andre harmløse børnesygdomme mod en
livslang kronisk sygdom? Er vacciner virkelig ansvarlige
for nedgangen i antallet af smitsomme sygdomme? Blev
polio og kopper virkelig udryddet gennem obligatoriske
massevaccinationsprogrammer? Eller er der en chance
for, at vaccinerne virkelig var skyld i spredningen af disse
smitsomme sygdomme? Kan en forurenet poliovaccine
være ansvarlig for den nuværende aids-pandemi, som vi
ser i dag?
Har du nogensinde undret dig over, hvad der er i den
vaccine, som dit barn får hos børnelægen? Har du
nogensinde tænkt over, hvordan vaccinen er fremstillet?
Er doseringen sikker for dit barn? Den er helt sikkert
sikker - CDC hævder, at den er det. Og forresten er disse
vacciner blevet undersøgt for deres langsigtede
virkninger med hensyn til eventuelle kræftfremkaldende,
mutagene eller reproduktive potentialer, ikke sandt? Du
vil blive chokeret, når du får svaret! Er der en chance for,
at disse velværeundersøgelser virkelig forgifter dit barn?
Indeholder vacciner virkelig alle de kemikalier og
forårsager alle de sygdomme, der er anført på forsiden af
denne bog? Ja, og ja.
De kemikalier, der er indeholdt i disse vacciner, er kun
toppen af isbjerget, og de nævnte sygdomme er kun en
brøkdel af de tilstande, som disse vacciner muligvis kan
forårsage.
Åh ja, tænker du sikkert - det kan umuligt være sandt.
Men ifølge indlægssedlerne til vaccinerne er disse
giftstoffer i vaccinerne, og de anførte bivirkninger er
faktisk opført i disse indlægssedler som bivirkninger. Du
vil aldrig høre en børnelæge diskutere dette med de
forældre, der er ved at få deres barn sprøjtet.
Enhver forælder, der overvejer at få børn - eller som
allerede har børn - skal informeres ordentligt om risici og
fordele ved obligatorisk vaccination. Denne bog er den
anden halvdel af historien, som du ikke vil høre fra
børnelægen eller CDC.
Hvis du ønsker det bedste for dine børn og ønsker, at de
skal være sunde hele livet igennem, så er denne bog et
must at læse!
INDLEDNING
Denne bog indeholder den anden side af historien
vedrørende den ophedede debat om vaccination. Disse
oplysninger vil du aldrig høre fra mainstream medierne,
offentlige sundhedsmyndigheder og især børnelæger.
Som visse offentlige sundhedstjenestemænd tidligere har
udtalt bag lukkede møder: "Betragt dette grundlæggende
som oplysninger med embargo".
Jeg vil automatisk blive stemplet af de vaccinationsven‐
lige som "antivaccine". Men hvis det at blive stemplet
som antivaccine betyder, at jeg er imod at sprøjte farligt
affald, kendte kræftfremkaldende stoffer, neurotoksiner,

Disse vacciner er effektive, ikke sandt? Niks! Hvis en
vaccine virker, varer immuniteten i bedste fald ti år. Tag
f.eks. hepatitis B-vaccinen. Denne vaccine gives umiddel‐
bart efter fødslen til forebyggelse af hepatitis B, som
overføres ved brug af intravenøse stoffer og seksuel
kontakt. Når dit barn er gammelt nok til at blive en
prostitueret, der bruger stoffer, har det absolut ingen
immunitet fra vaccinen. Undersøgelser har imidlertid
vist, at vaccinen kan forårsage diabetes.

skrappe giftstoffer og kræftfremkaldende abevirus ind i
børn, så vil jeg være den første til at tage æren for at
betegne mig selv som antivaccine.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) er
autoriteten, når det drejer sig om vacciner. Hvis man
skulle undersøge loven i USA, ville man gå til USA's
højesteret. I vaccineverdenen er CDC den amerikanske
højesteret. Her stopper ansvaret. Størstedelen af oplys‐
ningerne i denne bog kommer direkte fra CDC. Resten af
oplysningerne kommer direkte fra medicinalfirmaernes
vaccineblanketter, Food and Drug Administration (FDA),
Institute of Medicine (IOM), USA's Kongres og fra under‐
søgelser offentliggjort i prestigefyldte peer reviewed
medicinske tidsskrifter.
CDC hævder, at vacciner er ansvarlige for udryddelsen af
smitsomme sygdomme. Dette vil måske komme som et
chok for de fleste, men sygdomme, der kan forebygges
ved hjælp af vacciner, blev næsten udryddet af sig selv,
før der nogensinde blev indført en vaccine. F.eks. var
mæslinger udryddet i 98,6 % af sig selv, før vaccinen blev
indført i 1963. Hvad med kighoste? Den var næsten 89
procent udryddet, før vaccinen blev udbredt i slutningen
af 1940'erne. Men vent, det bliver bedre...
Hvad med influenzavaccinen, som der reklameres meget
for hvert efterår? CDC hævder, at influenzaen tager
36.000 liv hvert år - et tal, der er taget ud af den blå luft.
Deres egne optegnelser bestrider de falske 36.000 årlige
dødsfald. Ifølge CDC var der i 2001 kun 257 rapporterede
dødsfald som følge af influenza. Hvis man ser tilbage i
CDC's optegnelser helt tilbage til 1979, var der i gennem‐
snit kun 1.348 influenzadødsfald om året - ikke engang i
nærheden af 36.000!
CDC erklærer endvidere, at vacciner er sikre og effektive.
Lad os først tage fat på sikkerhedsspørgsmålet. Der er
aldrig blevet foretaget nogen undersøgelser for at teste
vacciner for deres kræftfremkaldende, mutagene eller
potentiale til at forringe fertiliteten. Kan det være fordi
vacciner indeholder kræftfremkaldende stoffer?
Kræftfremkaldende stoffer forårsager kræft, og hvem ved
sine fulde fem ville sprøjte kræftfremkaldende stoffer ind
i en lillebitte baby?
Kræftfremkaldende stoffer er ikke det eneste, som
vacciner indeholder. De indeholder også neurotoksiner,
"skrappe giftstoffer" og endda farligt affald. Ja, du læste
rigtigt, farligt affald. Ifølge Eli Lilly, producenten af
thimerosal, "skal dette materiale og dets beholder
bortskaffes som farligt affald". Så lægernes profession
bortskaffer dette farlige affald i vores mest uskyldige og

Lad os se lidt mere detaljeret på dette vaccineproblem.
Lad os se på de smitsomme sygdomme, som disse vac‐
ciner angiveligt forhindrer. Lad os se på, hvordan vaccin‐
erne fremstilles. Lad os se på, hvad der er i en vaccine.
Lad os se på eventuelle bivirkninger, som disse vacciner
kan have. Åh, vent - CDC siger, at disse vacciner er sikre,
så der kan vel ikke være nogen bivirkninger ved disse
vacciner? Eller kan der være det? Du bestemmer selv.
I de første 6 leveår får dit barn følgende gennem
vacciner:

• 17.500 mcg 2-phenoxyethanol (frostvæske)
• 5.700 mcg aluminium (neurotoksin)
• Ukendte mængder føtalt kvægserum (blod fra
aborteret ko)

• 801,6 mcg formaldehyd (kræftfremkaldende stof,
balsameringsmiddel)
• 23.250 mcg gelatine (findelt dyrekroppe)
• 500 mcg humant albumin (menneskeblod)
• 760 mcg mononatrium L-glutamat (forårsager fedme
og diabetes)
• ukendte mængder MRC-5-celler (aborterede
menneskebørn)
• Over 10 mcg neomycin (antibiotikum)
• Over 0,075 mcg polymyxin B (antibiotikum)
• Over 560 mcg polysorbat 80 (kræftfremkaldende)
• 116 mcg kaliumchlorid (anvendes i en dødelig
injektion)
• 188 mcg kaliumphosphat (flydende gødningsmiddel)
• 260 mcg natriumbicarbonat (bagepulver)
• 70 mcg natriumborat (Borax, anvendes til bekæmpelse
af kakerlakker)
• 54.100 mcg natriumklorid (bordsalt)
• Ukendte mængder natriumcitrat
(fødevaretilsætningsstof)
• Ukendte mængder natriumhydroxid (fare! ætsende)
• 2 800 mcg natriumphosphat (giftigt for enhver
organisme)
• Ukendte mængder natriumphosphat monobasisk
monohydrat (giftigt for alle organismer)
• 32.000 mcg sorbitol (må ikke injiceres)
• 0,6 mcg streptomycin (antibiotikum)
• Over 40.000 mcg saccharose (rørsukker)
• 35.000 mcg gærprotein (svamp)
• 5.000 mcg urea (stofskifteaffald fra menneskers urin)
• Andre kemiske reststoffer
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NORTHERN LIGHT
CONVENTION
Took Place 13th-15th May 2022 in Malmö, Sweden

Watch the Live Streams From the Convention
www.scandinavianfreedom.events/video

SPEAKERS
Our Guest Speakers include Highly Acclaimed International Scientists, Lawyers,
Economists, Politicians, Health Advocates and Leading Activists.

Gain understanding of initiatives and
thinking how we may put a hard stop to the
technocratic agenda that is being
implemented in full force.
Explore realistic and necessary actions that
may halt the accelerated deployment of the

power grab by the globalist elites.
Find out where and how you may be able to
contribute and help restore the sovereignty
of individuals and nations that has been
practically demolished over the past 2 years.
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