
side 2 af 24 Vakstidende #2 - oktober 2022 Top ↑

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 

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.

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.

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.

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.

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

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.

Disse hemmelige forhandlinger 
foregår ad to parallelle spor:

https://jamesroguski.substack.com/p/stopthewhocom
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