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Velkommen & Godt Nytår!

Klaus Schwab fra WEF, World Economic 
Forum, har skrevet en bog The Great 
Reset. I den beskriver han, at ”You Will 
Own Nothing”. Det er så ikke lige ATP ej 
heller den danske stat i et demokrati, der 
”Will Own Everything”. Så det bliver ikke 
nogen, du har nogen som helst indflydelse 
på, hvorledes de skal bruge midlerne og 
frugterne af din arbejdsindsats. 
Hvem er det så? Ja, vores mistanke er, at 
de 0,1% der ejer det meste af Jordens 
værdier nu blot ønsker at overtage det de 
ikke har tilranet sig endnu. Så det må vel 
være de globalister, der systematisk ud ‐
plyndrer verdens befolkning. Hvordan de 
gør det og hvilke metoder de bruger, det 
forsøger vi at oplyse om i Vakstidende. 

Velstandspartiet – Jorden Frihed Kundskab 
mener nu, at tiden er inde til et opgør med 
det velfærds system, der er ved at blive 
kapret til et Bolshevismen 2.0 med al magt 
central iseret hos nogle ikke folkevalgte 
tek no  krater, ligesom vi allerede ser det i 
Kommissionen i EU, der ikke er folke valgt. 
Og den økonomiske magt i de privatejede 
og privatkontrollerede internationale or‐
ganisationer vores politikere samstem‐
mende i kor siger, hvis ”anbefalinger de 
blot følger”.
Der for er tiden nu inde til et økonomisk 
system, der for første gang i verdenshisto‐
rien vender pengestrøm men fra at gå op 
til ”toppen af pyra miden” ned til alle 
mennesker i verden. Tiden er inde til et 
Velstandssystem. Til et system hvor alle 
har et værdigt liv, hvor mennesker frit kan 

beholde alle sine indtægter. Inklusive alle 
overførselsindkomster. Jorden er ufatteligt 
rig, der er nok til alle. Og hvis magthav‐
erne virkelig ønskede at gøre noget for 
klimaet, så ville de støtte op om Velstands ‐
partiets ideer, fordi al empirisk under‐
søgelse viser at med velstand kommer 
også et renere klima og miljø, man har 
simpelthen råd til at investere i ren 
produktion og levevis. 
Velstandspartiet har nogle glimrende ideer 
til, hvorledes staten sagtens kan få endog 
flere indtægter uden at beskatte men‐
nesker.
Rigtig god læselyst, og må 2023 blive 
året hvor gode, lyse og ædle kræfter, 
hensigter og handlinger former kul‐
turen omkring os.
Redaktionen
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af Philip James, 15. dec. 2022, LINK
Det er de utrolige påstande fra MP Andrew Bridgen, 
der fremsatte dem i Underhuset tirsdag. Mr. Bridgen, 
det konservative parlamentsmedlem for North West 
Leicestershire, sagde:

"Jeg er blevet gjort opmærksom på af en whi ‐
st  le blower fra en meget pålidelig kilde, at en af 
disse institutioner dækker over klare data, der 
viser, at mRNA-vaccinen øger betændelsen i 
hjer  t  ets arterier. Den dækker over dette af frygt 
for at miste finansiering af medicinalindustri ‐
en."

"Lederen af den kardiologiske forsknings ‐
afdeling har en fremtrædende lederrolle hos 
British Heart Foundation, og jeg er skuffet over 
at sige, at han har udsendt fortrolighedserklæ ‐
ringer til sit forskerhold for at sikre, at disse 
vigtige data aldrig ser dagens lys."

Afsløringen af, at ledende medarbejdere i British Heart 
Foundation har samarbejdet med Pfizer om at under‐
trykke sandheden om deres produkter, følger efter 
fondens tv-reklame fra 2021 med en pige, der får et 
pludseligt hjerteanfald, mens hun spiller fod bold. Kri‐
tikere mente, at dette var et klart forsøg på at normali ‐
sere hjerteanfald hos børn.  Det lignede et åbenlyst 
forsøg på at "omdefinere" myokarditis og pe  rikarditis 
som noget almindeligt hos børn og unge voksne.

I reklamen (klik på billedet nedenfor) hæv ‐
des det, at hjerteanfald hos børn er normalt, og 
at hvis du sender dem penge, vil de bruge dem til 
at finansiere forskning med henblik på at finde 
en kur.  Reklamen blev oprettet på nøjagtig 
sam   me tidspunkt, hvor fonden skjul te klare 
data, der afslørede, at mRNA-vaccinen var årsag 
til stigningen i antallet af hjerteanfald. 

At bede om donationer for at hjælpe med at 
finde en kur mod hjerteanfald hos børn, når de i 
hemmelighed hele tiden har kendt årsagen, er 
virkelig et nyt lavpunkt.

Den fulde udskrift af debatten om skadevirkninger 
af vacciner i Parlamentet kan ses her, LINK 

British Heart Foundation sam  ar‐
bejdede med Big Pharma for at 
dække 
o ver vacci ‐
ne  hj er    te ‐
ska de, 
siger MP
En ledende 
person i British 
Heart Foundation 
skjuler beviser
for, at Covid-
vaccinen 
forårsager 
hjerteskader.

BREAKING NEWS: En fremtrædende leder af British Heart 
Foundation har konspireret for at dække over forskning, 
der forbinder mRNA-stik med hjertebetændelse, siger 
British MP@TheBHF @SteveBarclay @ABridgen pic.twit‐
ter.com/VVWPfNmGhk

-James Freeman (@JamesfWells) Dec. 13, 2022, LINK

((DDuu  hhaavvddee  rreett  mmeedd  hheennssyynn  ttiill  ddeennnnee  aannnnoonnccee))

I 1918 opstillede New 
Zealand inhalations   ‐
kamre fyldt med zink  ‐
sulfat. For at kunne 
rejse med tog skulle 
folk fremvise papir er, 
der beviste, at de var 
blevet behandlet.

Det forårsagede skader på lungerne og 
halsen, hvilket gjorde folk mere 
modtagelige for infektioner. Videnskab!

https://www.visionnews.online/post/british-heart-foundation-colluded-with-big-pharma-to-cover-up-vaccine-heart-damage-says-mp
https://twitter.com/JamesfWells/status/1602768194308956160?ref_src=twsrc%5Etfw
https://hansard.parliament.uk/Commons/2022-12-13/debates/EAB2E8A2-A721-47DD-A79C-4EFD10F10C2D/VaccinesPotentialHarms
https://youtu.be/JRJ3rFQ6U5s
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af Lance D Johnson, 18. aug. 2022, LINK
Administratorer for USA's største profitorienterede 
hospitalssystem fjernede for nylig en populær medi ‐
cinsk rapport fra deres egne læger. Den medi cin ske 
rapport beskrev den hurtige udvikling af Creutz ‐
feldt-Jakobs sygdom (CJD) hos en 64-årig patient.

Patientens navn var Cheryl Cohen. Hun led af et 
alvorligt tilfælde af CJD (en neurodegenerativ hjer‐
ne sygdom) kort efter at have taget Pfizers mRNA 
Covid-vaccine. Hun blev behandlet af flere læger, 
som indberettede hendes tilfælde til HCA 
Healthcare's Scholarly Commons-side.

Medicinske samfund undersøger 
sjældent tilfælde af vaccineassocieret 
Creutzfeldt-Jakobs sygdom (CJD)
HCA Healthcare driver 186 hospitaler og fører tilsyn 
med cirka 2.000 sundhedssteder, herunder akutte 
plejecentre, skadestuer, operationscentre og lægek‐
linikker. Deres Scholarly Commons-side fremhæver 
akademisk arbejde udført af HCA-læger for bedre at 
forstå sjældne sygdomme og almindelige problemer, 
som læger behandler. HCA kalder siden "en kollabo‐
rativ, åben adgangsressource udviklet til at opdage og 
fremvise vores bidrag til medicinsk viden."

Mrs.Mrs. Cohens medicinske rapport blev 
populær på HCA-siden og var den mest download‐
ede rapport på webstedet, efter at den blev offentlig‐
gjort i slutningen af marts 2022. Den medicinske 
rap port blev populær, fordi de læger, der behandlede 
hende, mente, at sygdommen var relateret til hendes 
nylige covid- 19 vaccination. Lægerne på HCA 
Florida Aventura Hospital var interesserede i vac‐
cineforbindelsen, men kunne angiveligt ikke give 
tilstrækkeligt detaljeret bevis for, at vaccinen var 
den konkrete årsag. Rapporten, ledet af Dr. Andrea 
Folds, havde titlen "Sporadisk Creutzfeldt-Jakob-
sygdom efter modtagelse af den anden dosis 
Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccine."

Lægerne i Florida var bekymrede over denne sag, 
fordi den var ulig nogen anden. Sygdommen ud‐
viklede sig unormalt hurtigt. Da Mrs. Cohen blev 
screenet, havde hun unormalt høje niveauer af T-
tau-protein, hvilket forudsagde hurtig neurodegen‐
eration. Lægerne er i øjeblikket ved at udarbejde en 
lang case-rapport til peer review.

Hospitalssystem begraver medicinsk 
rapport om Creutzfeldt-Jakob-sygdom 
hos nyligt vaccineret patient
I stedet for at tage denne sag alvorligt, slettede 
HCA-administratorer rapporten i juni 2022. Nu 
returnerer linket til lægerapporten en fejlmed‐
delelse. Meghan Stanford, en talsmand for HCA, 
kommenterede fjernelsen af lægerapporten. Hun 
sagde, at HCA-administratorer var bekymrede over 
rapportens popularitet. "Da vi bemærkede et 
unormalt højt antal downloads, fjernede vi det 
midlertidigt for at sikre, at der ikke var et teknisk 
problem med hjemmesiden," skrev Stanford. "Vi har 
bekræftet, at der ikke er nogen tekniske bekymringer, 
og derfor planlægger vi snart at lægge rapporten 
tilbage på hjemmesiden."

Den nu censurerede lægerapport beskrev fru 
Cohens symptomer, som begyndte med panikanfald 
den 5. maj 2021. Symptomerne begyndte kun to uger 
efter, at hun tog endnu et Pfizer-stik. På mindre end 
tredive dage blev kvindens pludselige panikanfald til 
en fuldstændig degenerativ hjernesygdom kaldet 
Creutzfeldt-Jakobs sygdom. Hun var pludselig ude 
af stand til at passe sig selv og blev indlagt som føl ‐
ge heraf. Den 22. juli døde hun, kun 11 uger siden 
hendes symptomer begyndte.

CJD er en prionsygdom, der opstår, når proteiner 
i hjernen folder sig forkert og bliver ubrugelige. CJD 
rammer en ud af en million mennesker hvert år. 
Selvom det er muligt, at fru Cohen ville have fået 
sygdommen uanset covid-vaccination, er der stadig 
en vigtig mekanisme, der skal undersøges her, især 
da covid-vacciner interfererer med proteinsyntesen 
og introducerer et fremmed, inflammatorisk toksin 
gennem en unormal eksponeringsvej. Der er nu 
beviser for, at mRNA'et ikke let nedbrydes, som 

lægerne oprindeligt fik at vide. Spikeproteinsynte‐
sen kan vare længere end oprindeligt forventet, 
hvilket forårsager en ophobning af spikeproteiner i 
blodet og i fjerntliggende organer. Der er mulighed 
for, at mRNA-vaccination kan forårsage fejlfoldning 
af protein og dannelse af lewy krop, hvilket fører til 
prionudvikling i hjernen.

Dette forklares mere detaljeret i Dr. Bart 
Classens artikel COVID-19 RNA Based Vaccines 
and the Risk of Prion Disease (COVID-19 RNA-
baserede vacciner og risikoen for prionsygdom). Dr. 
Jessica Rose diskuterer også mere detaljeret denne 
sygdoms dødelighed og de nye tilfælde af CJD, der 
rapport eres til Vaccine Adverse Events Reporting 
System. Dr. Stephanie Seneff og Greg Nigh disku ‐
terer også CJD som en mulig utilsigtet konsekvens 
af covid-19 mRNA-vaccination. For de seneste op ‐
lys ninger om CJD og covid-19-vacciner kan du se de 
løbende rapporter og videnskabelige undersøgelser, 
der er samlet her.

Største hospitalssystem FJERNER 
populær medicinsk rapport om den 
hurtige udvikling af Creutzfeldt-Jakobs 
sygdom hos en dobbeltvaccineret patient

https://brain.news/2022-08-18-largest-hospital-system-removes-medical-report-vaccine-injury.html#


side 6 af 32 Vakstidende #3 - januar 2023 forside ↑

af Jeanne Rungby, speciallæge, i samarbejde 
med Aktive Borgere og Dissens Media,
11. dec. 2022, LINK
I Danmark har alle ret til ligeværdig undersøgelse og 
behandling i det danske sundhedsvæsen. De politi ‐
ske partier besynger lighed i sundhed. Men det gæl ‐
d er ikke mennesker med skader efter covid-19 vac ‐
cinerne. Tavsheden larmer.

Der findes ingen diagnosekode for skader efter 
disse såkaldte vacciner. Det er et krav, at der påføres 
en diagnosekode. Om det så er en kode for en nor‐
mal undersøgelse, så skal enhver lægejournal afslut ‐
tes med en kode. Uden koden, ingen penge til af ‐
delingen.

WHO har kontrol over - og har indført ICD10 
diagnosekodesystemet internationalt længe før 
Covid og vaccinerne.

Der findes 9 diagnosekoder relateret til Covid-19, 
men ingen koder for søgeord som f.eks ”post vaccine 
syndrom”, ”Covid-19 vaccine” eller ”Sequelae 
vaccine”. Lægerne må således nødvendigvis påføre 
andre diagnosekoder efter endt undersøgelse, selv 
hvis der er tale om en åbenlys sammenhæng med 
vaccinerne. Disse diagnoser kan meget vel kan være 
en følgevirkning af vaccinerne. Hjertebetændelse, 
forhøjet blodtryk, kronisk træthedssyndrom, men‐
struationsforstyrrelser, aborter, diabetes, bryst smert ‐
er, forhøjet lungeblodtryk, lymfekræft, hjerte rytme ‐
forstyrrelser med mere.

Hvis politikerne mener lighed i sundhed for alle 
alvorligt, hvorfor kan patienter med skader efter 
Covid-19 vacciner så ikke blive diagnosticeret på 
lige fod med andre patienter f.eks med long covid?

Når man ikke vil anerkende vaccineskader, så 
gøres der heller intet – eller allokeres skattekroner – 
til udredning og behandling af skader med fokus på 
de særlige bivirkninger, der skyldes disse såkaldte 
vacciner. Det kunne jo tænkes, at tidlig behandling 
viste sig at være af afgørende betydning for den en ‐
keltes liv og helbred. I stedet fejes skaderne ind und ‐
er gulvtæppet.

Sundhedsmyndighederne har ikke udsendt infor‐
mation til lægerne om, hvilke bivirkninger der er re ‐
gi streret via indberetninger og hvorledes de skal 
dia  g nosticeres eller behandles. De har bare i stilhed 
begrænset vaccinerne til aldersgruppen over 50. 
Hvorfor mon?

Ingen af de danske offentlige eller private patolo‐
giske afdelinger har opsat immunhistokemi-farve ‐
metoden til påvisning af vaccine-spikeproteinet i 
vævsprøver og blodudstrygninger. Ifølge den tyske 
patolog, dr. Arne Burkhardt, er der tale om en stan ‐
dard metode, som ethvert laboratorium kan opsætte.

Når disse undersøgelser ikke udføres, kan vac ‐
cine   skader efter mRNA-vaccinerne ikke bevises. De 
forbliver mistanker - og kan således afvises som 
skader - i Styrelsen for Patientklager.

Det er et groft svigt af dem, som har taget stikket 
for at vise samfundshensyn og efterfølgende er ble ‐
vet skadet eller døde. Der er i særdeleshed tale om 
en udtalt arrogance overfor de pårørende, som har 
mistet deres barn eller nære slægtning, når dødsår‐
sagen ikke efterforskes tilstrækkeligt via obduktion 

er og immunhistokemisk farvning af vævet.

De vaccineskadede bliver kastet rundt fra spe‐
ciale til speciale, uden at lægerne kan registrere at 
lidelsen skyldes vaccinen.

Det kan gøres bedre:
Artikel på Vaccinationsforum: "Vaccineskader 
kan påvises", LINK
Rapport om bivirkninger efter covid-19-
vacciner, LINK

Hvorfor findes der ingen 
diagnosekoder for vaccine ‐
skader efter covid-19 vacciner?

Jeanne Annette Rungby
Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme
-------

Jeanne Annette Rungby har særligt erfaring inden for operation af skæv næseskillevæg og ydre næse samt 
almindelige øre-næse-halsindgreb som fjernelse af mandler, drøbel, polypper og dræn  anlæggelse. Desuden 
mindre indgreb herunder diverse plastikkirurgiske indgreb på ydre ører f.eks. rekonstruktion af øreflip 
efter stretches (for store huller efter øreringe) i lokalbedøvelse.

https://www.vaccineinfo.dk/artikler/2022/vaccineskader-kan-paavises
https://www.vaccineinfo.dk/artikler/2022/vaccineskader-kan-paavises
https://www.vaccineinfo.dk/artikler/2022/rapport-om-bivirkninger-efter-covid-19-vacciner
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af David Sorensen - StopWorldControl, LINK
Centralbankerne forbereder 
sig på at erstatte alle kon‐
tant penge med en digital 
va luta, CBDC (Central Bank 
Digital Currency). Dette vil 

give dem fuld kontrol over menneskeheden, da de så 
kan overvåge alle transaktioner, begrænse hvad du 
kan bruge og endda slette dine midler efter behag. 
Det bliver promoveret som noget, der vil gøre vores 
liv lettere. Sandheden er, at det vil betyde totalt ty ‐
ran ni for hele menneskeheden. Vores digitale midler 
vil være forbundet med vores digitale ID, som vil 
væ   re forbundet med vores vaccinationsstatus og so ‐
ciale kreditvurdering.

Forestil dig, at du ikke 
læn  g ere kan få adgang til 
dine midler - når dit digi‐
tale ID viser, at du ikke 
har fået din femtende vac‐
cine booster. Eller forestil 
dig, hvordan dit forbrug vil blive begrænset som 
følge af, at du poster noget på Facebook, som rege ‐
ringen ikke bryder sig om. Eller endnu værre: Hvad 
nu, hvis regeringerne simpelthen sletter din bank ‐
konto, fordi du ikke er 
enig i deres politik?

Dette er allerede sket med 
tjenester som PayPal, der 
har lukket tusindvis af 
kon  ti, fordi folk deltog i 
ak tiviteter, der er imod 
tyranni. JP Morgan Chase 
og Wells Fargo har inde‐
frosset bankkonti for folk, der har deltaget i arrange‐
menter, der forsvarer grundlæggende menneske ret ‐
tigheder. I Canada, USA, Holland, Indien, Kina og 
andre lande har utallige mennesker oplevet dette.

Det svarer til det, vi ser på Facebook og YouTube: 
Når man poster noget, der afslører de kriminelle 
eliters dagsorden, bliver indlægget enten fjernet, 
man bliver blokeret, eller værre: hele ens konto 
bliver slettet, fordi "det er i strid med samfundets 
standarder".

Tror du, at dette vil blive begrænset til de sociale 
me  dier? Når de først har fuld kontrol over din øko ‐
nomi, kan du være sikker på, at de vil stjæle penge 
fra folk efter behag, bare fordi nogen "overtræder 
retningslinjerne for fællesskabet". Det sker hele tiden 
i Kina, og som vi ved fra de dokumenter, der er of ‐
fentliggjort af Rockefeller Foundation og World 
Economic Forum, er Kina deres perfekte eksempel. 
EU, et andet eksempel, er ved at gå helt ind i over‐
gangen til en digital valuta. Der er intet, som de na‐
tionale regeringer kan gøre for at stoppe det, da de 
har været så dumme at overgive deres valuta til EU.

Kaag blev placeret ved åbenlys valgsvindel, hvilket 
man kan se i denne hollandske rapport. Det er sådan, 
WEF får kontrol over nationerne: ved at manipulere 
valg og placere deres tankekontrollerede unge globale 
ledere, som gennemtvinger tyrannernes dagsorden.

Planen om at installere en digital valuta, der kon‐
trolleres af centralbankerne, har været forberedt i 
år tier. Strategien har været at lancere den lige efter 
den første pandemi, som en af deres "løsninger" på 
"globale trusler". Og her er vi så.

Biden-administrationen sporer også amerikanernes 
bankkonti, og skat‐
tevæsenet får besked, 
hver gang nogen bruger 
mere end 600 USD.

En digital valuta ville 
udløse et tyranni over 
menneskeheden, som 

denne verden aldrig har set før. Den ville også 
forhindre masserne i at opdage sandheden, da folk 
kunne blive straffet på deres økonomi, når de under‐
søger sandheden.

Det er afgørende, at vi 
rejser os imod dette. De 
regner med, at vi ikke gør 
noget. At brokke sig og 
brokke sig stopper ikke 
noget - vi må blive helte, 
der tager kraftige initia‐
tiver. Lad os overraske 
dem ved at afsløre dette 

over hele verden. Det er bydende nødvendigt, at vi 
deler denne sandhed med alle mulige midler. Lad os 
glemme vores forskelligheder og gå sammen i den 
fælles kamp mod denne skændige dagsorden.

Er der noget håb om at slippe ud af dette mare ‐
ridt ? Jeg taler med flere mennesker, der er i 
gang med at opbygge alternative finansielle 
systemer. Mere om dette senere.

Tryk på videoen herunder og se den over time lange 
documentar 'State of Control':

Enden På Al Frihed
David Sorensen
-------

David Sorensen er 
gru  n d lægger af
webstedet 
StopWorldControl.com 
og af Hope for 
Humanity-arbejdet. 
David har en master‐
grad i medier og kom‐
munikation fra 

Univer     sity of Science and Arts i Gent, Belgien, og 
arbejder som "missionær journalist" for at rap‐
port ere om kritiske sandheder, der bliver censur‐
eret af mainstream-medierne. Han er forfatter til 
otte bøger og har opbygget flere websteder med et 
stort verdensomspændende publikum.

Under sin medieuddannelse på universitetet for 
videnskab og kunst lærte David på første hånd, 
hvor korrupte mainstream-medierne er, og hvor‐
dan de bruger psykologiske teknikker til at mani ‐
pulere offentligheden. Han lærte, hvordan farver, 
former, ord, rytme, gentagelser, musik, lys og 
kom  binationer af alle disse bruges til at påvirke 
folks adfærd og handlinger.

David har arbejdet med mange forlag, magasiner, 
aviser og tv-selskaber og har på første hånd op ‐
levet, hvordan de fokuserer på at påvirke og kon‐
trollere befolkningen i stedet for ærligt at infor ‐
mere den.

Læs mere, LINK

https://stopworldcontrol.com/cbdc/
https://stopworldcontrol.com/about/
https://player.vimeo.com/video/769876604?h=81785b99a3
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Johns Hopkins Center for Sundhedssikker‐
hed gennemførte i samarbejde med WHO 
og Bill & Melinda Gates Foundation 
Catastrophic Contagion, en øvelse i pan‐
demisk planlægning på Grand Challenges 
Annual Meeting i Bruxelles, Belgien, den 23. 
oktober 2022.
Den ekstraordinære gruppe af deltagere 
bestod af 10 nuværende og tidligere sund‐
hedsministre og højtstående embedsmænd 

inden for folkesundhed fra Senegal, Rwan ‐
da, Nigeria, Angola, Liberia, Singapore, 
Indien og Tyskland samt Bill Gates, medfor‐
mand for Bill & Melinda Gates Foundation.
Øvelsen simulerede en række møder i 
WHO  '  s rådgivende sundhedsråd om en fik‐
tiv pandemi i en nær fremtid. Deltagerne 
skulle finde ud af, hvordan de skulle reagere 
på en epidemi i en del af verden, som spred ‐
te sig hurtigt og blev en pandemi med en 

højere dødelighed end COVID-19, og som i 
uforholdsmæssig høj grad ramte børn og 
unge mennesker.
Deltagerne blev udfordret til at træffe pres ‐
serende politiske beslutninger med begræn ‐
s ede oplysninger i lyset af usikkerheden. 
Hvert problem og hvert valg havde alvorlige 
sundhedsmæssige, økonomiske og sociale 
konsekvenser..
Læs mere, LINK

Skæbnesvanger 
Smitte

EN ØVELSE MED GLOBALE UDFORDRINGER

Catastrophic Contagion

https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/exercises/2022-catastrophic-contagion/index.html
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af Darren Birks, 30. nov. 2022, LINK
Oxfordshire County Council godkendte i går planer 
om at indlemme beboerne i en af seks zoner for at 
"redde planeten" fra den globale opvarmning.  Den 
seneste etape af dagsordenen for "15-minutters-by" 
går ud på at placere elektroniske porte på vigtige 
veje ind og ud af byen, så beboerne bliver lukket 
inde i deres eget kvarter.

Ifølge den nye ordning skal beboerne, hvis de 
ønsker at forlade deres zone, have tilladelse fra 
Rådet, som skal afgøre, hvem der er værdige til fri‐
hed, og hvem der ikke er det.  Under den nye ord‐
ning vil beboerne højst få lov til at forlade deres 
zone 100 dage om året, men for at få lov til det skal 
alle beboere registrere deres biloplysninger hos 
kom munen, som derefter vil spore deres bevægelser 
via intelligente kameraer rundt om i byen.

Kommunismen vil gøre vejret bedre
Oxfordshire County Council, som ledes af Labour, 
Liberaldemokraterne og De Grønne, besluttede i 
hemmelighed at opdele Oxford i seks "15-minutters" 

distrikter i 2021, kort efter at de blev valgt til 
posten.  Ingen af byrådsmedlemmerne erklærede 
naturligvis deres hensigt om at fængsle de lokale 
beboere i deres manifest, men foretrak i stedet at 
komme med vage påstande om, hvordan de vil 
"forbedre miljøet".

Hver beboer vil blive bedt om at registrere deres 
bil hos amtsrådet, som derefter vil overvåge, hvor 
mange gange de forlader deres distrikt via nummer‐
pladegenkendelseskameraer. Og tro ikke, at du kan 
slå systemet, hvis du er en husstand med to biler. 
Disse to biler vil blive talt som én, hvilket betyder, at 
du bliver nødt til at dele rejserne op mellem jer. 2 
biler 50 ture hver; 3 biler 33 ture hver og så videre.

Med de nye regler bliver dit sociale liv irrelevant. 
Rådet får reelt beføjelse til at diktere, hvor mange 
gange om året du kan se venner og familie.  Du vil 
blive forhindret i at omgås nogen uden for dit 
distrikt, og hvis du ønsker et langdistanceforhold i 

fremtiden, så glem det, for du er begrænset til kun at 
møde personer inden for 15 minutters gang fra dit 
hus.

Et enkelt menneskeliv vil være på barmhjer‐
tighed af kommunister på centralkontoret, der dik‐
terer den samme type drakoniske regler, som vi var 
nødt til at adlyde under den sidste krise, en mild 
influenzavirus, der var så dødelig, at 80 % af befolk ‐
ningen ikke engang vidste, at de havde den.

En helt ny social struktur er ved at blive på ‐
tvung  et Oxfords indbyggere (og flere byer vil følge 
efter) under påskud af at redde planeten, men det er 
i virkeligheden en plan for Command & Control. 
Der vil være tilladelser, sanktioner og endnu mere 
allestedsnærværende overvågning.  Rådsembeds ‐
mænd vil bestemme, hvor du må gå hen og hvor 
ofte, og de vil registrere hver gang du gør det. 15-
minutters byer eller 15-minutters fængsler?

Oxfordshire County Council bestået 
Climate Lockdown 'forsøg' begynder 
i 2024
Beboerne vil være 
begrænset til deres 
lokale kvarter og skal 
bede om tilladelse til 
at forlade det - alt for 
at "redde planeten"

https://www.visionnews.online/post/oxfordshire-county-council-pass-climate-lockdown-trial-to-begin-in-2024
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af Damian Carrington - The Guardian,
25. marts 2021, LINK

USA bør etablere et forskningsprogram til flere 
millioner dollars om geoengineering af solen, mener 
landets nationale videnskabsakademi.

I en rapport anbefaler den en finansiering på 
mellem 100 og 200 mio. dollars (73 mio. pund) over 
fem år for bedre at forstå gennemførligheden af 
indgreb til at dæmpe solen, risikoen for skadelige 
utilsigtede konsekvenser og hvordan en sådan 
teknologi kan styres på en etisk forsvarlig måde.

De nationale videnskabsakademier (NAS) sagde, 
at det fortsat er mest presserende og vigtigt at 
reducere emissionerne af fossile brændstoffer for at 

løse klimakrisen. Men den sagde, at de foruroligende 
langsomme fremskridt med hensyn til klimaindsat‐
sen betyder, at alle muligheder skal undersøges.

Eksperimenter i det fri bør kun tillades, hvis de 
giver kritisk viden, som ikke kan opnås på anden 
vis, hedder det i rapporten, og forskningsprogram‐
met "bør ikke være udformet med henblik på at 
fremme den fremtidige anvendelse af disse indgreb". 
Harvard University håber at få en snarlig godkend ‐
else fra et uafhængigt udvalg til testflyvninger, som 
miljøgrupper er imod.

I rapporten overvejer man tre typer geoengineer‐
ing af solenergi for at få mere varme til at slippe ud 

af jordens atmosfære: indsprøjtning af små reflek‐
terende partikler i stratosfæren for at blokere solly‐
set, anvendelse af partiklerne til at gøre lavtliggende 
skyer over havene mere reflekterende og udtynding 
af cirrusskyer i høj højde. Det er allerede kendt, at 
store vulkanudbrud afkøler klimaet ved at pumpe 
par tikler højt op i atmosfæren.

Tilhængere af geoteknik hævder, at virkningerne 
af den globale opvarmning kan blive så store, at alle 
muligheder for at begrænse dem må undersøges. 
Mod standere hævder, at en sådan forskning øger ri ‐
si koen for, at sådanne teknologier kan blive an‐
vendt, måske af slyngelstater, i stedet for at reducere 
emissionerne. Kritikerne advarer også om, at geo‐
engi neering med solenergi kan forårsage skader 

som f.eks. fejlslagne afgrøder og skal opretholdes for 
at undgå en pludselig temperaturstigning, medmin‐
dre kulstofemissionerne falder hurtigt.

"I betragtning af klimakrisens hastende karakter er 
det nødvendigt at undersøge geoengineering med sol ‐
energi yderligere", sagde professor Marcia McNutt, 
præsident for akademiet. "Men ligesom med frem‐
skridt inden for områder som f.eks. kunstig intelligens 
eller genredigering er videnskaben nødt til at inddrage 
offentligheden for at spørge ikke bare om vi kan, men 
om vi bør gøre det." Hun sagde, at spørgsmål om 
styring - hvem skal beslutte at anvende dette 
indgreb og hvor længe - er lige så vigtige som de

videnskabelige spørgsmål.

"Det amerikanske forskningsprogram for geoengi‐
neering på solområdet bør handle om at hjælpe sam‐
fundet med at træffe mere velinformerede beslutning ‐
er", sagde professor Chris Field fra Stanford Uni., 
som var formand for det udvalg, der har skrevet 
rapporten. "På baggrund af alle beviser fra samfunds ‐
videnskab, naturvidenskab og teknologi kan dette for ‐
skningsprogram enten vise, at geoengineering på sol ‐
energi ikke bør overvejes yderligere, eller konkludere, 
at det er berettiget med yderligere bestræbelser."

I rapporten hedder det bl.a: "En rimelig startin‐
vestering i dette forskningsprogram for geoengineering 
af solenergi ligger inden for et interval på 100-200 
millioner dollars i alt over fem år." Den sagde, at pro‐
grammet ville udgøre en lille brøkdel af USA's bud‐
get for forskning i klimaændringer og ikke skulle 
flytte fokus fra andre projekter.

Den sagde, at programmet skulle udformes så ‐
ledes, at det "skal gå fremad på en socialt ansvarlig 
måde", idet forskerne skal følge en adfærdskodeks, 
forskningen skal katalogiseres i et offentligt register, 

og offentligheden skal ind‐
drag es. Udendørs eksperi‐
menter bør være underlagt 
passende forvaltning, herun‐
der konse kvensanalyser, hed‐
der det i rapporten.

Akademiet sagde, at pro‐
grammet bør omfatte viden‐
skabelig forskning i de mu ‐
lige klimaudfald af geoengi ‐
neering og virkningerne på 
økosystemer og samfund. De 
sociale dimensioner, der næv ‐
nes som forskningsområder, 
omfatter "indenlandske og 
internationale konflikter og 
samarbejde" og "retfærdighed, 
etik og lighed".

Professor Gernot Wagner 
fra New York University, hvis 
forskning omfatter geoengi‐
neering, sagde: "Rapportens 
fokus på forskning og forsk   ‐
ningsstyring er vigtig af en 
simpel grund: Den nuværende 
diskussion handler - og bør 
handle - udelukkende om 
forskning i geoengineering på 
solenergi, og bestemt ikke om 
at anvende teknologien, hvor 

det om noget ville være hensigtsmæssigt med et fast 
moratorium."

"Solar geoengineering er et ekstremt risikabelt og i 
sig selv uretfærdigt teknologisk forslag, som ikke tager 
fat på nogen af årsagerne til klimaændringerne," 
sagde Silvia Ribeiro, Latinamerika-direktør for 
ETC's kampagnegruppe. "Den rapport, der beder om 
mere forskning i en teknologi, som vi ikke ønsker, er i 
bund og grund mangelfuld."
Download rapport: Reflecting Sunlight, LINK

"Dæmpning af Solen": Et 100-
millioner dollars geoengineering 
forskningsprogram foreslået
Alle muligheder for at bekæmpe klimakrisen 
skal undersøges, siger det nationale akademi, 
men kritikere frygter bivirkninger

https://www.theguardian.com/environment/2021/mar/25/top-us-scientists-back-100m-geoengineering-research-proposal
https://nap.nationalacademies.org/catalog/25762/reflecting-sunlight-recommendations-for-solar-geoengineering-research-and-research-governance
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af Joe Hoft, Gateway Pundit, 11. Okt. 2022, LINK
Efter at COVID-19 svindelen er blevet afsløret som 
optakt til The Great Reset, er mange mennesker nu 
klar over, i hvor høj grad videnskaben er blevet kor‐
rumperet for at tjene politikernes interesser. Dette 
gælder også klima-"videnskaben".

Du har sikkert allerede gættet, at jorden ikke bli ‐
ver varmere. Men du kender måske ikke disse 
kends     gerninger, som hver enkelt af dem ville mod‐
bevise den falske hypotese om global opvarmning 
(ubevist teori) totalt. Her er fem af dem. Og dette er 
blot toppen af isbjerget.

1. CLIMATEGATE.
I 2009 blev der lækket 1.079 e-mails mellem klima ‐
forskere fra University of East Anglia's Climatic 
Research Unit (CRU) i Storbritannien og andre, der 
arbejdede sammen med dem. Denne lille gruppe af 
forskere havde været de mest indflydelsesrige i for ‐
bindelse med den verdensomspændende alarm om 
den globale opvarmning. Deres e-mails beviste, at de 
var involveret i uetisk praksis, såsom at manipulere 
med data og holde forskere, der var uenige med 
dem, ude af peer review-systemet.

Disse lækkede e-mail-dokumenter afslørede dis ‐
kussioner mellem disse mænd om, hvordan de kun ‐
ne manipulere data for at slippe af med middelalder ‐
ens varmeperiode, som strakte sig fra omkring 950 
e.Kr. til 1250 e.Kr. De afslørede, at denne gruppe og ‐
så overvejede taktikker for at forhindre frigivel sen 
af de data, som IPCC's konklusioner var baseret på: 
data anmodet af andre videnskabsmænd under lov ‐
ene om frihed til information (FOI). I Storbritannien 
er undladelse af at frigive FOI-anmodede data en 
strafbar handling. Phil Jones, leder af Climate Re ‐
search Unit, hævdede at have mistet store bidder af 
disse data.

To år senere, i 2011, blev der lækket yderligere 
5000 e-mails i det, der nu kaldes Climategate II. Dis ‐
se var endnu mere overraskende og belastende end 
de 1.079, der blev offentliggjort i 2009. Myron Ebell 
kommenterede: "Hvis der var nogen tvivl tilbage efter 
at have læst de første Climategate-e-mails, så gør den 
nye sending e-mails, der dukkede op på nettet i dag 
[22. nov.] det klart, at FN's Mellemstatslige Panel om 
Klimaændringer er en organiseret sammensværgelse, 
der har til formål at narre verden til at tro, at den 
globale opvarmning er en krise, der kræver en drastisk 
reaktion."

Dette burde i sig selv have været afslutningen på 
fiaskoen om den globale opvarmning. Desværre blev 
det hele dækket til..

2. KULDIOXID FREMSTILLES FEJLAGTIGT 
SOM DEN PRIMÆRE "DRIVHUSGAS"
Denne helt forkerte graf vises for vores børn:

Grafen bør faktisk se således ud:

Denne graf viser den korrekte procentdel af vand‐
damp, der udgør over 95 % af alle drivhusgasser, 
sammenlignet med kuldioxid, metan og lattergas. 
Klimaalarmisterne valgte kuldioxid som den skyld ‐
ige, fordi det produceres, når vi forbrænder benzin 
og naturgas. De kunne således give menneskeheden 
skylden for "opvarmningen".

3. FALSKE FORUDSIGELSER
Ingen af de mange forudsigelser fra klimaalarmis‐
terne, der startede i 1970'erne, er sket. I modsætning 
til er astronomien - en rigtig videnskab - i stand til 
at forudsige sol- og måneformørkelser på sekundet.

I 1970'erne overdængede medierne os med tu ‐
sindvis af artikler om, at vi var på vej mod en istid. 
Da klimaet så begyndte at blive varmere i 1980'erne, 
vendte de pludselig denne historie om og sagde, at 
jorden varmer op. Du kan læse om de mange falske 
forudsigelser i bogen "The Green New Deal and 
Climate Change": What You Need to Know, som kan 
købes på Amazon.

Fem rygende "klimaforandringer"-
pistoler til, at "ManMade Climate 
Change" er en løgn

VI HAR ET
IMMUNSYSTEM.

KONSPIRATIONS-
TEORETIKER.

https://www.thegatewaypundit.com/2022/10/five-climate-change-smoking-guns-reasons-manmade-climate-change-lie/
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4. ÆNDRING AF KLIMADATA
Hvor utroligt det end kan synes, har myndigheder i 
USA, Australien, New Zealand og andre lande fak ‐
tisk ændret deres egne målinger af temperatur ‐
en. Mange klimaforskere er blevet overraskede og 
chokerede over at se senere udgaver af grafer offent ‐
lig gjort af National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA), som var ændret i forhold til 
de tidligere udgaver.

NOAA ændrede ældre temperaturmålinger nedad 
og nyere målinger opad, så det ser ud til, at tempera‐
turerne er steget. Med andre ord, ligesom i romanen 
1984, har de faktisk ændret historien. Dette er ikke 
en konspirationsteori, men en let beviselig kends‐
gerning, bestemt ved at sammenligne tidligere of ‐
fent  liggjorte grafer med de nyere udgaver af de sam ‐
me grafer udgivet senere af de samme agenturer, 
efter at de havde ændret dataene.

Du kan få mere at vide om, hvordan de gjorde dette 
på RealClimateScience.com, af Tony Heller, LINK
5. KLIMAÆNDRINGER ER ET POLITISK, IKKE 
VIDENSKABELIGT, SPØRGSMÅL
Maurice Strong var en canadisk oliemand, der tjente 
en stor formue i USA, og han oprettede det mellem‐
statslige panel om klimaændringer (IPCC) i 1988. 
Strong var ven af oliemagnaten David Rockefeller 
og blev i 1972 udnævnt til formand for FN's Earth 
Day-konference, hvor han gik ind for befolknings  -
reduktion og sænkning af levestandarden for at 
"redde miljøet". Hans radikale synspunkter blev af ‐
sløret år senere, da han udtalte: "Er det eneste håb for 
planeten ikke, at de industrialiserede civilisationer 
kollapser? Er det ikke vores ansvar at sørge for, at det 
sker?”

Strong var med til at stifte Club of Rome i 1968. 
Medlemmerne af denne organisation hævdede, at 
jordens ressourcer blev brugt for hurtigt op, især af 
de industrialiserede lande. Mange af deres overbe‐
visninger stammede fra den fejlagtige idé, som 
Thomas Malthus først fremsatte i sit Essay on the 
Principle of Population fra 1798, om at verdens 
befolkning voksede for hurtigt.

The Club of Rome's skræmmende mål og strategi 
baseret på disse fejlagtige ideer blev afsløret i bogen 
The First Global Revolution (1991), hvori det hedder: 
"I vores søgen efter en ny fjende, der kunne forene os, 
fandt vi frem til den idé, at forurening, truslen om 

global opvarmning, vandmangel, hungersnød og lig‐
nende ville passe ind i billedet... Alle disse farer er for ‐
årsaget af menneskelig påvirkning ... Den virkelige 
fjen  de er altså menneskeheden selv". Her havde de 
fun    d     et noget, som de kunne give folk skyldfølelse 
for.

Historien har altid vist, at når en befolknings 
levestandard stiger, falder fødselstallet. Først falder 
dødeligheden, hvorefter der i løbet af få år følger et 
fald i fødselstallet. Dette princip er kendt som den 
demografiske overgang. Industrialiserede civilisa‐
tioner har lavere fødsels- og dødelighedstal end den 
tredje verdens lande.

En velkendt strategi brugt af regeringer til at 
gribe magt, som har været kendt og brugt i lang tid, 
er: PROBLEM → REAKTION → LØSNING

De, der har magten, skaber et problem eller en 
krise. De sælger dette "problem" til folket ved hjælp 
af tusindvis af rapporter og artikler - smart udtænkt 
propaganda. Offentligheden reagerer ved at tigge 
om en løsning, som derefter håndfast leveres af 
magthaverne.

Fordi "global opvarmning" er et verdensomspæn‐
dende "problem", er "løsningen" for vanskelig for 
nationalstaterne at håndtere alene. Derfor er løsnin‐
gen på dette særlige "problem" intet mindre end 
totalitarisme på globalt plan.

Det er ikke tilfældigt, at UNFCCC og Agenda 21-
planen blev født på samme tid. UNFCCC og Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) 
skulle levere en undskyldning for oprettelsen af 
Agenda 21 (nu Agenda 30). Strong oprettede FN's 
Miljøprogram (UNEP) og Verdens Meteorologiske 
Organisation (WMO) for at skabe den "videnskab", 
han havde brug for til at fremme Club of Rome's 
politiske dagsorden. Det Mellemstatslige Panel om 
Klimaændringer (IPCC) skulle levere politiske anbe‐
falinger til politikerne. Klimaforskere blev udpeget 
til dette agentur for at forske i emnet og skrive rap‐

porter, som skulle give den videnskabelige autoritet 
til de politiske rapporter, der skulle udleveres til de 
enkelte regeringer.

UNFCCC kontrollerede bogstaveligt talt resultat ‐
et af denne forskning ved at indsnævre dens fo kus. I 
deres forskning fik IPCC-forskerne kun lov til at ta ‐
ge hensyn til IPCC's definition af begrebet "klima ‐
ændringer", som er defineret som: "en ændring af 
klimaet, som direkte eller indirekte kan tilskrives 
menneskelig aktivitet, som ændrer sammensætningen 
af den globale atmosfære, og som ud over den 
naturlige klimavariabilitet observeres over længere 
tidsperioder". Disse forskere fik ikke lov til at over ‐
veje andre muligheder. IPCC ville skrive sin sam ‐
men   fattende rapport, før den videnskabelige rapport 
overhovedet var blevet forelagt. De ville tage denne 
rapport med til forskerne og sige til dem: "Sørg for, 
at din rapport er i overensstemmelse med denne.”

___________________

Dette er blot nogle få af de mange løgne om 
"klimaforandringer", som er blevet fortalt af dem, der 
tjener enorme summer på dette forfærdelige svin‐
del  nummer, som allerede har spildt billioner af 
dollars og vil spilde billioner mere.

Mange gode videnskabsmænd, hvoraf nogle har 
modtaget Nobelpriser, har talt imod denne parodi. 
Forskerne ved, at klimaet altid har ændret sig uden 
menneskets hjælp.

Du kan få mere at vide om dette tema ved at:

• læse "The Green New Deal and Climate 
Change: What You Need to Know", by Lynne 
Balzer, LINK

• gå til RealClimateScience.com, LINK
• og RealClimateTools.com, lavet af Tony 

Heller, LINK

Figur 1: 2016 Graf

Figur 2: 2020 Graf. Temperaturene blev ændret for at vise 
vise en opvarmning

"Jeg ved godt, at de andre grinede og kaldte dig navne, 
men jeg har brug for dig til at trække slæden,
for de har alle fået myokarditis."

Rudolph, det rødpillede rensdyr

http://realclimatescience.com/
http://realclimatescience.com/
http://realclimatetools.com/
https://www.amazon.com.au/Green-New-Deal-Climate-Change/dp/1733460306
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af Atle Staalesen - The Barents Observer,
Nov. 15. 2022, LINK i pdf
Det sene efterår 2021 var dramatisk for søfolk og 
rederier, der opererede i det russiske Arktis. En tid ‐
lig og hurtig fastfrysning af de fjerntliggende far ‐
vande overraskede fragtskibene. I begyndelsen af 
november sad mere end 20 fartøjer fast i havisen.

Blandt dem var mindst to olietankere og flere 
uden landske tank- og fragtskibe. Situationen blev 
først løst i slutningen af december, da Northern Sea 
Route-operatøren Rosatom bestilte flere isbrydere til 
området.

Den russiske statsruteoperatør virkede fuld ‐
stændig uforberedt på situationen. I løbet af de 
seneste år havde isforholdene i slutningen af 
oktober og begyndelsen af november muliggjort 
omfattende skibsfart langs den store russiske 
arktiske kyst. Men ikke i 2021.

Og 2022 bliver måske ikke bedre. Iskort fra det 
russiske arktiske og antarktiske forskningsinstitut 
viser store mængder flerårig is, der dækker store 
områder på tværs af russisk østarktisk farvand.

Det meste af Laptevhavet og Østsibiriske Hav er 
nu dækket af et solidt hvidt ark, mange steder mere 
end en meter tykt. Forsendelse gennem området 
kræver støtte fra kraftige isbrydere.

Rosatom lærte vigtige lektier i 2021 og begår ikke 
den samme fejl i år. Den 15. november var der kun 
et skib i transit på den østlige del af ruten. 
Fragtskibet Monchegorsk sejlede fra den kinesiske 
havn i Lianyungang den 27. oktober og forventes at 
ankomme til Murmansk den 24. november.

Og selvom Monchegorsk har top Arc7 isbeskyt‐
telse, der gør det muligt at bryde gennem 1,5 meter 
tyk havis, sejler den stadig sammen med en atom‐
drevet isbryder. Arktika har brudt is for 
Monchegorsk gennem hele det østsibiriske hav og 
vil sandsynligvis fortsætte sin eskorte, indtil skibene 
når glattere farvande i Karahavet.

Monchegorsk ejes og drives af Nornickel. Det 
pendler normalt mellem selskabets terminal i 
Dudinka og Murmansk. Forsendelsen til Kina 
kommer efter, at Nornickel sagde, at den har til 
hensigt at diversificere eksportruter og markeder.

Ifølge Ravil Nasybullov, direktør for virksomhe‐
dens logistikafdeling, ser Nornickel i dag i stigende 
grad mod de asiatiske markeder, og østgående fors‐
endelser på Northern Sea Route ses som en potentiel 
eksportrute. Det samme fremhæves af vicepremier‐
minister Aleksandr Novak.

"Med det nye og hidtil usete pres på russisk 
økonomi fra vestlige lande, er betydningen af 
den nordlige sørute som en skibstransportåre 
[...] mange gange øget," sagde Novak på et 
regeringsmøde i slutningen af oktober.

Dette års hårde havisforhold i russisk arktisk 
farvand er dårlige nyheder for Ruslands ønske om at 
bygge nye eksportkorridorer og omgå sanktioner. 
Rusland har hverken et tilstrækkeligt antal skibe i 
isklasse eller de isbrydere, der er nødvendige for at 
eskortere dem gennem tyk arktisk havis.

Relaterede artikler på The Barents Observer:
• Midt i transportproblemer bryder en arktisk 

konvoj sig vej mod den islåste russiske by, 
LINK i pdf

• Skibe fuldfører 'historisk passage' på 
Northern Sea Route, LINK i pdf

• Flere isbrydere kommer for at hjælpe russiske 
arktiske skibe i nød, LINK i pdf

• Islåste arktiske byer får muligvis ikke 
nødvendige forsyninger, LINK i pdf

• To isbrydere er på vej til at redde islåste skibe 
på Northern Sea Route, LINK i pdf

• En kritisk situation kan være under opsejling 
på den nordlige sørute, LINK i pdf

Russisk arktisk farvand fryser
Et år efter 
krisen er der 
igen tidlig is på 
Northern Sea 
Route

Allerede i november er der er tyk is på Northern Sea Route, og fragtskibene har brug 
for eskorte af isbrydere.

Sidste års tidlige 
frysning udløste en 
kritisk situation med 
mere end 20 fartøjer der 
sad fast i isen. I år kan 
skibsfarten i russisk 
arktisk farvand blive 
endnu værre

Der var meget vanskelige forhold med havis på den nordlige sørute i november 2021. 
Situationen ser ikke bedre ud i november 2022. Kort af Aari.ru/Barents Observer

https://thebarentsobserver.com/en/2022/11/one-year-after-crisis-there-again-early-ice-northern-sea-route
https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2021/12/amid-transport-troubles-arctic-convoy-breaking-its-way-towards-ice
https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2021/12/ships-complete-historical-passage-northern-sea-route
https://thebarentsobserver.com/en/2021/12/more-icebreakers-coming-aid-russian-arctic-ships-need
https://thebarentsobserver.com/en/life-and-public/2021/11/ice-locked-arctic-towns-might-not-get-needed-supplies
https://thebarentsobserver.com/en/arctic/2021/11/two-icebreakers-are-way-rescue-ice-locked-ships-northern-sea-route
https://thebarentsobserver.com/en/arctic/2021/11/critical-situation-might-be-making-northern-sea-route
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af Renato R. Colucci, 26. Nov. 2022, LINK

Sneudbredelsen på den nordlige halvkugle 
i slutningen af november er en vigtig 
parameter for den tidlige vinterprognose. I 
år er sneudbredelsen langt højere end 
gennemsnittet, og ifølge de eksisterende 
globale skøn er den nu over det højeste 
niveau, der nogensinde er observeret. 
Vinterprognoser, især i den tidlige fase og i 
Europa, kan blive stærkt påvirket af en så 
stor mængde sne, selv om der er mange 
andre faktorer, der skal tages hensyn til.

SNEUDVIDELSE I NOVEMBER 2022
Sneudbredelsen på den nordlige halvkugle er i øje ‐
blikket faktisk meget høj og ligger nu på omkring 41 
millioner kvadratkilometer ifølge NOAA/Rutgers 
Global Snow Lab, LINK. De seneste oplysninger om 
snedække er vist på billedet nedenfor.

Det ugentlige snedække på den nordlige halvkugle 
for vintersæsonen 2022-2023 i lilla er tegnet sammen 
med middelværdien (grå stiplet linje), det maksimale 
(blå) og det minimale (orange) snedække for hver 
uge. Det gennemsnitlige ugentlige snedække og 
ekstremerne blev beregnet på grundlag af den 56-
årige periode fra oktober 1966 til juli 2022.

Når man ser på følgende kort over Rutgers Daily 
Snow Extent map, kan man tydeligt se, at Rusland er 
fuldstændig dækket af sne nu. Der er også sne i hele 
Canada og Alaska samt i en stor del af de nedre 48 
stater. Dette er en vigtig parameter for den tidlige 
vinterprognose.

Man kan sandsynligvis forudsige en koldere vin ‐
ter end normalt alene på grundlag af efterårets sne ‐
dæk ke på den nordlige halvkugle. Det er det største 
omfang af sne i årtier. At der ligger så meget sne på 
jorden betyder, at ethvert arktisk udbrud vil være 
lidt koldere. Men hvorfor skulle det være sådan?

Ifølge det finske meteorologiske institut ligger den 
samlede snemasse på den nordlige halvkugle også 
væsentligt over gennemsnittet for 1982-2012. Dette 
resultat er baseret på den aktuelle snevand ‐
ækvivalent på den nordlige halvkugle i forhold til 
den langsigtede middelværdi og variabilitet.

Sneudbredelsen voksede ret hurtigt i de sidste 30 
dage, som det normalt er tilfældet i denne periode, 
men 2022 er klart en meget gunstig sæson for sne på 
jorden.

Som et kuriosum er temperaturen i øvrigt altid 
koldere på jorden om vinteren og om natten under 
rolige forhold, dvs. uden eller med en meget svag 
vind. Det skyldes, at jorden varmer op og køler af 
meget hurtigere end atmosfæren. Mere, koldere luft 
er tættere, og derfor er luften nær jorden koldere om 
natten end den højere liggende luft. Det er derfor, at 
dit termometer f.eks. viser +1 eller +2 grader celsius, 
men du kan måske se frost på jorden.

Omfanget af sne tidligt på sæsonen er en indika‐
tor for vedvarende kulde, når vi går ind i den egent ‐
lige vinter, hovedsagelig på grund af albedo- og 
emissivitetsfeedback.

Læs hele artiklen, LINK

Sneudbredelsen på den nordlige halvkugle er nu blandt de 
højeste i 56 år, hvilket øger sandsynligheden for en kold, 
tidlig vinter både i Nordamerika og Europa

Daily Snow Extent
2022-11-24

https://www.severe-weather.eu/global-weather/snow-extent-northern-hemisphere-highest-56-years-winter-cold-rrc/
https://globalcryospherewatch.org/state_of_cryo/snow/
https://www.severe-weather.eu/global-weather/snow-extent-northern-hemisphere-highest-56-years-winter-cold-rrc/
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af Berith Zenia Fagergaard, -Biopat, Ernærings ‐
vejleder og Phytoterapeut (urtemedicin)
Før industrialiseringen 
fandt sted, har vi men‐
nesker gennem årtu s i ‐
n  d er været i pagt med 
naturens kredsløb og 
års tidernes skiften. 
Denne visdom med 
gensidig respekt for alt levende omkring os, er gået 
fra generation til generation, med forståelsen for at 
vi alle inde holder samme organiske materiale, trods 
flere former for liv. Vi lærte gennem iagttagelse af 
sædskifte og hensyn til naturens rytme, at vi selv 
kan være medskabende til at tage del i, hvordan vi 
kan bidrage og alle få glæde af jordens ressourcer og 
over flod. Det sker blot ved omtanke og ved at værne 
om jordens rigdomme, som er en hellig gral, der ikke 
skal tages for givet. Vi er alle en del af samme fæl  les ‐
skab. Lærer vi at forstå betydningen af natur ens ryt ‐
me og balance, ville de egentlige miljøproblemer blive 
løst, som langtfra omhandler klimaet eller CO2.

CO2 indgår i vores økosystem.
Uden CO2 - intet liv
Når noget dør i naturen, bidrager det igen til andet 
liv. Organisk dødt materiale formuldes til humus via 
orme, larver, insekter, sommerfugle, bier, svampe, 
enzymer og bakterier, som bliver til næringsrig jord, 
der styrker planternes og træernes vækst og rødder, 
der også ernæres af solens stråler via fotosyntese og 
CO2. Mennesker og dyr indånder ilt fra planter og 
træer, som til gengæld optager vores CO2.

Biodiversitet
Samlet set omhandler livet om det fællesskab, der 
udspiller sig i processerne imellem natur, dyr og 
planter, som i fagsprog kaldes Biodiversitet.

Jo større biodiversitet, jo mere liv, jo stærkere og 
sundere er naturen.

Biodiversitet vil altid at stræbe efter balance, 
hvilket vidner om en intelligent natur, som vi alle 
kun kan tage ved lære af. Træder vi ud af denne cy ‐
klus ved at skabe halve lappeløsninger, ødelægger vi 
naturen og skaber kunstige livsformer, der ikke ind ‐
går i naturens eget kredsløb, der kun kan gå galt.  

Moder jord vil svare altid igen, for at genoprette 
sin balance.

Det sorte guld er næringsrigt muld der 
sammenlignes med et sundt 
fordøjelses  system
Det er interessant at svampe kan fordøje uorganisk 
materiale om til organisk materiale til gavn for plan ‐
t er og træer, der til gengæld afgiver næringsstoffer 
tilbage til svampene via deres fotosyntese. Enzymer ‐
ne fra planternes rødder kan opløse mineraler. Det 
samme kan ske via køernes gødning. På denne måde 
ernæres væksten ude i naturen.

Når jord formuldes, kaldes det for ”det sorte 
guld”, fordi det er meget næringsrigt, ved at skabe 
sunde gode bakterier, som er fundamentet for jord ‐
ens optimale frugtbarhed, der afgiver stærke planter 
og afgrøder og gavner fødekæden hele vejen op mel ‐
lem dyr og mennesker.

Det kan sammenlignes med vores eget fordøjel ‐
ses  system. Maden vi spiser skal nedbrydes ordent ‐
ligt, inden det optages som næringsstoffer i kroppen. 
Det kræver gode enzymer og sunde tarmbakterier i 
fordøjelsessystemet, ellers får vi ikke det fulde ud ‐
byt  te af maden, der ufordøjet kan blive skadeligt for 
kroppen.  

Denne viden iagttog den kloge Rudolf Steiner 
ude i naturen, og afholdt helt tilbage i 1924 en del 
foredrag. Blandt andet hvordan man gennem kom‐
postprocessen kunne dyrke landjorden og få et 
sundt stærkt udbytte. Det var disse foredrag, der 
lagde grundstenen for den Biodynamiske kultur.

Gylle, gødning, uorganisk kunstgød ‐
ning, sprøjte- og svampemidler, 
udpiner jord og planter
Kvælstof (eller "N" for den 
kemiske betegnelse 
"Nitrogen") er et vigtigt 
næringsstof for planter ‐
nes vækst. Både for meget 
og for lidt er skadeligt. 

Konventionelt land ‐
brug gør brug af uorgan‐
isk kunstgødning, gylle, 
gødning, pesticider og 
svampemidler, mens økologiske landmænd ikke må 
bruge kunstgødning, men i stedet gøre brug af gylle 
og gødning. 

Biodynamiske landbrug benytter overvejende 
forarbejdet, formuldet jord, gennemarbejdet i en 
kompostbunke, som tidligere fortalt. Desværre 
tvinges også biodynamiske bønder til at benytte sig 
af gylle / gødning fra biodynamiske køer, sideløb ‐
ende med kompostjord. Det skyldes de høje krav og 
vilkår fra politisk side, der gennem industrien og 
EU, gør det sværere for landmændene at dyrke et 
rentabelt landbrug.

I det de har større omkostninger forbundet med 
at dyrke biodynamisk, bliver prisen også højere end 
konventionelt landbrug. Det gør, at biodynamiske 
bønder skal betale mere i moms, hvilket sætter pris ‐
en yderligere op for forbrugerne. Det har været for ‐
søgt at få momsen ned, men fra politisk side er der 
ikke sket en døjt.

Uorganisk Kunstgødning får planterne til at se 
flotte ud, men sandheden er, at planterne optager 
mere vand, der hverken modner eller ernærer jorden 
eller planterne optimalt. 

Kvælstoffet i kunstgødningen tvangsfodrer og 

belaster planten med for meget nitrit, der ikke bliver 
’fordøjet’ efter hensigten eller forvandlet til utallige 
vigtige plante stoffer. Det bevirker, at planten ikke 
gennemgår en tilfredsstillende modningsproces, 
selv  om den er i aktiv vækst. Det forrykker balancen 
i jorden, som fikses med lappeløsninger i form af 
giftstoffer som svampemidler og pesticider etc.

Gylle / gødning kan også indeholde for meget 
kvæl stof, der kan være problematisk for miljøet.  
Lige ledes ved man, at gylle der har stået stille længe, 
frigiver store mængder svovlbrinte. Svovlbrinte er 
en giftgas, og den kan medføre forgiftning – og i 
værste fald er den dødelig. 

Svin fodres med anvendte hjælpe- og tilsæt‐
nings  stoffer, f.eks. antibiotika, zink og kobber, der 
alt sammen også er med til at belaste miljøet yder ‐
ligere, og som er et stigende problem, der ikke er 
blevet løst endnu.

Brugen af kvælstof i gødning kan også have kon‐
sekvenser for havmiljøet. Gennem drænrør løber 
kvælstoffet ud i vandløb, søer og ender i havet. 
Kvæl  stoffet virker som gødning for alger, og der 
dan nes dermed flere alger. Når algerne dør, falder de 
til bunds, hvor de bliver nedbrudt. Den proces kræ ‐
ver ilt, og en stor vækst i alger kan derfor resultere i 
iltsvind, som på sigt kan dræbe dyrelivet i havet.

GMO-afgrøder et katastrofalt overgreb 
på naturen

Store virksomheder som Monsanto, DuPont, 
Syngenta, Dow AgroSciences ejer størstedelen af det 
amerikanske majs- og soja-marked, hvis afgrøder 
dyrkes med GMO.

GMO-frø blev skabt ud fra ønsket om at påvirke 
planterne, til at blive resistente overfor det omdis ‐
kuterede giftstof glyphosat, der findes i pesticid ‐
midlet Roundup. 

GMO er en indgriben i naturens orden, hvor man 
ved hjælp af ”kirurgisk præcision” skærer et gen ud 
fra et arveanlæg i en organisme, og sætter genet ind 
i en anden organisme, der også har sit eget arvean‐
læg. På denne måde påvirkes plantens livsproces i 
en bestemt retning, uden at vide hvilke konsekvens ‐
er, det har for hele det omkringliggende liv.

Frøene kan ikke avles som ude i naturen, men 

Klimadebatten tager fokus væk 
fra de reelle miljøproblemer
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skal fremstilles gennem et laboratorium.

GMO-afgrøder, som er et katastrofalt overgreb på 
naturen, fremstilles som et teknologisk mirakel af FN
´s klimapanel, der paradoksalt nok retfærdiggør 
den   ne form for indgreb på naturen med begrundelse 
af de genmodificerede planter som del af løsningen 
på klimabedraget.

Roundup indeholdende glyphosat 
mistænkt for udvikling af kræft, 
godkendes fortsat af myndigheder
Tidligere forsøg på rotter, der blev fodret med føde‐
varer indeholdende forskellige pesticider sammen 
med Roundup over en 2 års periode, viste at flere af 
dyrene fik alvorlige lever - og nyreskader. Der blev 
fundet hormonelle forstyrrelser hos de dyr, der blev 
fodret med Roundup-sprøjtede majs og forskellige 
organskader hos rotter, der fik Roundup i deres drik ‐
kevand. Ligeledes blev der fundet tilfælde af store 
kræftsvulster. 

Den resistens, som GMO forårsager med midlet 
Roundup, har allerede nu skabt problemer ude i na‐
turen blandt de vilde planter og insektlivet. Det på ‐
virker nu store afgrøder i USA og er blevet en sand 
plage, der har spredt sig og givet massive miljø ‐
problemer.

Selvom der forelægger meget dokumentation, der 
bekræfter sundhedsskader, bruges det alligevel i 
lande verden over, enten som afgrøder eller som 
dyrefoder.

Bl.a. har undersøgelser vist, at dette giftstof kan 
skade biernes fordøjelsessystem, simpelthen ved at 
tarmsystemet eksploderer og, at de derved, - dør. 
Det i sig selv er tragisk for miljøet, idet bier spiller 
en vigtig rolle i økosystemet. Bier sørger for bestøv ‐
ning, så planterne kan føre sin art videre.

Trods mistanke om alvorlige 
skadevirkninger, frikendes giftstoffet 
glyphosat i Roundup
Miljøstyrelsen og de europæiske miljømyndigheder 
vurderer ikke, at glyphosat er skadeligt for dyr eller 
mennesker. Anderledes er udmeldingen fra IARC, 
det internationale agentur for kræft under WHO. 
Her vurderes glyphosat som 'sandsynligvis 
kræftfremkaldende' for mennesker.

Pesticider hormonforstyrrende stof
Både sædkvaliteten hos mænd, og kvinders hormo ‐
nelle balance, udfordres i takt med de mange gift‐
stoffer ude i naturen. Man har konstateret, hvordan 
disse stoffer formentligt har kunnet ændre sig til 
kvindelige østrogener. I naturen kaldet zenoøstro‐
gener. Han-væsner hos både dyr og mennesker, kan 
udvikle sig til hermafroditter. Det viste sig bl.a. ved 
at alligatorer og skildpadder i en sø i Florida, var ved 
at uddø, fordi hannernes kønsorganer var deforme ‐
rede, grundet brugen af pesticider. Da forskerne un‐
dersøgte hvorfor, viste det sig at han-krokodiller var 
ved at danne æggestokke og deres penis var defor ‐
me rede.

Klimabedraget, en lukrativ forretning 
mellem stat og industri, sælger løgnen 
til borgerne
Klimabedraget er en kæmpe afledningsmanøvre og 
en salgsvare, væk fra de virkelige miljøproblemer vi 
som verdenssamfund står over for i dag.

Der er ikke nogen klare beviser for, at klimaet 
skulle være menneskeskabt. Alligevel pådutter rege ‐
ringerne befolkningerne verden over at være medår‐
sag i skabelsen af CO2. Derfor pålægges borgerne 
høje afgifter, efter devisen om, at vi ikke at må eje 
noget, ifølge WEF, Agenda 2030.

Paradoksalt nok vil de ikke fjerne giftstofferne 
helt, selvom de er den virkelige skyldige synder.

 Myndigheder godkender fortsat giftstoffer, kun‐
stgødning, pesticider, kemikalier, stråling, medicin, 
tungmetaller, der forurener og siver ned i vores 
grundvand, ud i vores have, søer, åer, på jorden og i 
luften. Fødevareindustrien markedsfører sundheds ‐
skadelige fødevarer, der fortsat sælges til borgerne.

Medicinalindustrien 
tjener styrtende med pen ‐
ge på medicin/vacciner og 
eksperimentelle Covid19 
sprøjter der kan skade, u ‐
d  en konsekvenser. Deres 
indtjening er svimlende 
høj, så de sagtens kan be ‐
tale sig fra bøderne og fortsat have råd til at drive 
virksomhed. Der indgås ofte aftaler mellem medici ‐
nal  industrien, uddannelses- og, behandlingssteder 
samt stat og myndigheder. Folk tvinges til behand ‐
lingsformer, og kan ikke være medbestemmende i 
behandlingsforløb, medmindre de er selvbetalende.

Forsikringsselskaber indgår interne særaftaler 
med medicinalindustrien som frikendes i erstat‐
nings sager og ikke bliver gjort erstatningspligtig, 
selvom de har påført personskader.

Thalidomid sagen
Tilbage i 1950érne blev gravide kvinder tilbudt me ‐
di cinen Thalidomid mod kvalme. Det blev markeds‐
ført som et ufarligt beroligende og kvalmestillende 
middel, men viste sig senere at kunne give særdeles 
alvorlige fosterskader. 

Thalidomidskandalen førte til mere end 10.000 
misdannede børn i 46 lande.

Fosterskaderne viste sig som manglende eller 
kraftigt deformerede lemmer og somme tider også 
som skader på øjne, ører og indre organer. De hyp‐
pigst ramte var mødre, som havde indtaget præpara ‐
tet få gange i løbet af de første måneder af gravidi te ‐
ten. Ved længerevarende brug af thalidomid sås 
abor t er eller dødfødte børn.

Våbenindustrien der får 
statstilskud af regeringer 
verden over, for at udføre 
krig, forurener naturen, 
dyr og planter, der kan 
gø  re området totalt ube‐
boe ligt mange år frem ‐
over. Det nævnes her, 
fordi det også er et kæm ‐
pe miljømæssigt problem.

Fluor det rene gift
Daværende danske tandlæge Henrik Lichtenberg, 
skrev i 1990’erne en opsigtsvækkende artikel om 
fluor, ”Anvendelsen af fluor i tandplejen”, som er 
anbefalelsesværdig at læse.

Heri beskriver han, hvordan fluor fremkommer 
som biprodukt i form af natriumfluorid.

Da man i 1940-1950’erne startede aluminium‐
fremstilling til flyvemaskineindustrien, fremkom et 
spildproduktet natriumfluorid, der var ekstremt 
giftigt og svært nedbrydeligt i naturen.

Ved hjælp af lobbyisme samt masser af penge til 
bestikkelse, lykkedes det at "overbevise alle 
instanser", også retsvæsenet om, at det var 
"fornuftigt" at anvende biproduktet natriumfluorid 
som carieshæmmende stof i tandpasta. Efterhånden 
ændrede "holdningerne" sig, så det "overskyggede" 
alle de alvorlige skader man vidste at fluor kunne 
forvolde. Ironisk nok frarådede både den ameri kan ‐
ske lægeforening og den amerikanske tandlæge‐
forening i 1943 at anvende fluortilsætning, så man 
vidste altså allerede dengang, hvor giftigt fluor 
egentlig var.

Allerede i 1943 udtalte den amerikanske læge‐
forening, at fluor er en almindelig protoplasmisk 
gift, som kan ændre cellernes stofskifte, ved at hæm ‐
me visse enzymer.

Man ved at bevidstheden lukkes ned, pineal ‐
kirtlen påvirkes. Fluor bruges benyttes derfor også 
til fremstilling af psykofarmaka medicin til patien‐
ter, der bevirker at de bliver mere ”rolige og 
medgørlige”.
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Ligeledes ved man også, at skjoldbruskkirtlens 
funktion nedsættes ved fluor.

Børns intelligens nedsættes, og listen med 
forgiftninger er er lang.

Cocktaileffekten. Det er bare lidt gift i 
små mængder!!
Hvor ofte hører vi ikke denne bemærkning fra myn‐
digheder: ”Det er bare lidt gift i små mængder” der 
retfærdiggør ikke helt at ville fjerne giftstofferne fra 
vores miljø, som åbenlyst er sundhedsskadelige. 

Der laves fremadrettet handlingsplaner om at 
sænke giftstoffer. Det ser godt ud på papiret, men 
ingen steder står der, at de helt skal afskaffes. 

Man ved relativt lidt om hvordan vores kroppe 
påvirkes, når vi udsættes for mange forskellige ke ‐
miske stoffer samtidigt. Måske det ene kemiske stof i 
en lille mængde i sig selv ikke udgør en risiko, - men 
hvad sker der, hvis man får mange små mængder 
kemiske giftstoffer ind i kroppen samtidig?

Vi er blevet flasket op i et forbrugersamfund og 
blevet gjort afhængige af at leve i et kunstigt frem‐
stillet miljø, fyldt med giftstoffer og skadelig strå ‐
ling, Det har forført os, og vænnet os til, at er helt 
normalt, selvom vi befinder os i en materialistisk 
blindgyde, der kvæler livet på jorden. 

Mange af giftstofferne som ophobes i kroppen, 
indvirker både på vores nerve- og hormonsystem 
samt vores immunforsvar og svækker vores livs ‐
kraft.

Det øger risikoen for sygdomme som diabetes og 
lymfekræft samt medfører adfærdsforstyrrelser, 
lavere intelligens og lavere fertilitet.

Allergi, stress, mave tarmproblemer, fedme, 
cancer, hormonforstyrrelser stofskifte- og neurolo‐
giske sygdomme m.v. er vokset eksplosivt i takt med 
forureningen.

De massive miljøproblemer skal stoppes, inden 
det er for sent.

Det gøres ikke ved at sætte afgifter op med dis‐
traktion af falske salgstaler, om at klima problemer 
er menneskeskabt ved overforbrug af CO2. 

De firmaer og politikere, der er med til at holde 
denne gift industri i gang, må stå til ansvar.

Ligeledes bør momsen helt afskaffes på biodyna ‐
miske produkter. I denne artikel ses eksempel hos de 
biodynamiske landmænd, der hver dag arbejder for 
en bedre jord med større biovisersitet, der kommer 
til at betale mere i moms, fordi de ikke kan produc‐
ere på lige vilkår med konventionelle landbrug, der 
sviner og forurener vores jord.

Velstandspartiet JFK21 har som mærkesager, 
der omhandler miljøet:
• Landbruget skal være 100 % statskontrolleret 

økologisk.
22 Landbrugspolitik, LINK

• OMS erstatter moms. Dette vil sikre en lavere 
sats, øget beskæftigelse og mindre bureaukrati. 
Det vil gavne økologiske biodynamiske land‐
mænd, såvel som folk, der ønsker at dyrke 
permakultur.
06 OMS Afløser MOMS, LINK

• Grønne afgifter på el og vand halveres. De store 
virksomheder skal også være med til at betale.
09 Grønne Afgifter, LINK

• Decentralisering, antallet af kommuner øges, 
sogne genindføres i økonomien.
10 Decentralisering - Antallet Af Kommuner 
Øges, LINK

• Ejendomsskatten fjernes gradvist.
08 Ejendomsskatten Fjernes Gradvist, LINK

• Miljøpolitik Virksomheder, der forurener, skal 
løbende afsætte tilstrækkelige beløb til dækning 
af anslåede omkostninger til oprydningen. I 
særligt alvorlige tilfælde kan virksomheder 
tvangsopløses.
23 Miljøpolitik, LINK

• Sundhed Naturmedicin er igen sidestillet med 
konventionel medicin og lægemidler. Udover pa ‐
tenterbar syntetisk medicin skal universite ter ne 
også uddanne om naturlig, ikke-patenterbar me ‐
di cin og de helbredende virkninger af sund kost.
21 Sundhed, LINK

Links:
• 'Vitalitet – fra muld til mave' af Jens-Otto Ander‐

sen, LINK
• A Biodynamic Guide to Food Quality,

LINK
• Svampenes Forunderlige Liv - Merlin Sheldrake, 

LINK
• Forskning: Fluor fra tandpasta eller flaskevand 

kan skade børns intelligens,
LINK

• Brug af fluor i tandplejen. Artikel skrevet af 
daværende tandlæge Henrik Lichtenberg,
LINK

• Det største menneskelige eksperiment er i gang, 
LINK

• Så skadelige er pesticider i drikkevandet,
LINK

• Gødning og pesticider,
LINK

• Pesticidrester i drikkevand satte sætter ny rekord, 
LINK

• Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 Handlingsplan 
for reduktion af pesticidbelastningen i Danmark, 
LINK

• U. Hass, J. Boberg, M. Axelstad, L.K. Isling,S. 
Christiansen, P.R. Jacobsen, K. Mandrup, A.M. 
Vinggard, C. Taxvig, M.E. Poulsen, S.S. 
Herrmann, B.H. Jensen, A. Pedersen, L.H. 
Clemmensen, B.K. ERsbøll (2012): 
Udviklingstoksicitetseffekter hos forsøgsdyr efter 
blandet eksponering for hormonforstyrrende 
pesticider. Forskning Nr.141 Miljøstyrelsen.

• Genudgivet undersøgelse: langsigtet toksicitet af 
et Roundup-herbicid og en Roundup-tolerant 
genetisk modificeret majs,
LINK

• Kobber og zink fra svinegylle ødelægger jorden, 
LINK

https://jfk21.dk/landbrugspolitik
https://jfk21.dk/oms
https://jfk21.dk/afgifter
https://jfk21.dk/decentralisering
https://jfk21.dk/ejendomsskatten
https://jfk21.dk/miljopolitik
https://jfk21.dk/sundhed
https://www.madforlivet.com/boeger/boeger-om-sundhed/vitalitet-jord-mave/
https://biodynamiskforskning.dk/?page_id=55
https://www.merlinsheldrake.com/entangled-life
https://ing.dk/artikel/forskning-fluor-tandpasta-eller-flaskevand-kan-skade-boerns-intelligens-240459
http://www.lichtenberg.dk/anvendelsen_af_fluor_i_tandpleje.htm
https://nykemilov.dk/assets/media/kemiliste-links.pdf
https://www.dn.dk/nyheder/sa-skadeligt-er-sprojtegift-i-drikkevandet/
https://faktalink.dk/godning-sprojtegift?check_logged_in=1
https://okonu.dk/politik-og-udvikling/pesticidrester-i-drikkevand-saetter-ny-rekord
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/865c691d-abd8-4283-bd99-fcc34c818465/Udkast%20af%20Spr%C3%B8jtemiddelstrategi%202022-2026.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27752412/
https://greenupdate.dk/kobber-og-zink-fra-svinegylle-oedelaegger-jorden/
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af Sama-El, 8. okt. 2022, LINK i pdf
Oberst Prouty tilbragte 9 af sin 23-årige militære 
karriere i Pentagon (1955-1964): 2 år hos forsvars ‐
ministeren, 2 år hos de fælles stabschefer og 5 år i 
hovedkvarteret for U.S. Air Force. I 1955 blev han 
udnævnt til den første "Focal Point"-officer mellem 
CIA og luftvåbnet for hemmelige operationer i 
henhold til National Security Council Directive 5412. 
Han var briefingofficer for forsvarsministeren (1960-
1961) og for formanden for de fælles stabschefer.

Du kan starte med at søge på ordene "abiotisk 
olie". Det vil føre dig til en enorm mængde litteratur 
og andet materiale om emnet.

For at skære ind i benet, kan du søge efter de to 
bøger skrevet af Jerome Corsi ("Black Gold 
Stranglehold" og "The Great Oil Conspiracy"), og 
bogen af Thomas Gold "The Deep Hot Biosphere".

Her også et par videoer om emnet:

Freeman Dyson on Tommy Gold, hearing 
mechanism, and abiogenic oil, LINK
The Abiogenic Theory of Oil and Natural Gas 
with Thumbnail and Closer, LINK
Men jeg foreslår, at du selv laver den grundige 
research ved at søge på "abiotisk olie".

Der er et par såkaldte "faktatjek", der forsøger at 
afkræfte de Rockefeller-relaterede hypoteser fra 
Fletcher Prouty, Thomas Gold, Jerome Corsi, et par 
forskellige russiske og tyske forskere og mig selv - 
blandt andre journalister og kommentatorer. Disse 
debunking-forsøg drejer sig om den tidligere brug af 
udtrykket "fossile brændstoffer" - i en oversættelse 
fra en tysksproget bog skrevet af Caspar Neumann i 
midten af det 18. århundrede. Derfor hævder de, at 
det generelle udtryk "fossile brændstoffer" ikke kan 
være blevet opfundet af John Rockefeller eller nogen 
hos Standard Oil, da bogen blev udgivet før 
Rockefellers fødsel.

Jeg har læst bogen,

The Chemical Works of Caspar Neumann, 
M.D., LINK
og hvordan "fossilt brændstof" faktisk blev brugt i 
dette tilfælde i midten af det 18. århundrede. Det var 
mere en situation, hvor ordene "Fossil" og "Fuel" 
optrådte sammen end et udtryk eller en sætning, der 
bevidst blev skabt. Brugen af de to ord sammen 
optrådte kun én gang, nemlig i indekset til en bog, 
ikke i selve bogen, og det henviste til et brændstof, 
der blev brugt til at smelte jern. Det pågældende 
brændsel var tørv, stenkul eller brunkul (en type kul 
fremstillet af tørv). Der blev ikke henvist til råolie 
(petroleum), som ikke blev brugt som motorbrænd‐
stof på det tidspunkt.

Udtrykket "fossilt brændstof" i forbindelse med 

henvisning til et brændstof, der driver en mekanisk 
motor, blev ikke opfundet af Caspar Neumann i 
midten af det 18. århundrede, det blev opfundet i 
slutningen af det 19. eller begyndelsen af det 20. 
århundrede. Det er måske ikke specifikt blevet sagt 
af John Rockefeller i en "Citizen Kane ROSE BUD"-
agtig hændelse, men kan være blevet brugt første 
gang af en af hans medarbejdere eller blot af en 
uidentificeret kronikør på det tidspunkt.

I forbindelse med denne video og i alle diskus‐
sioner om brugen af udtrykket "fossile brænd-

stoffer", der henviser til olie, er det ukorrekt at kalde 
olie for et "fossilt brændstof" af de grunde, der er 
an  ført i Prouty-videoen og de andre materialer, som 
jeg henviser til ovenfor. Proutys forklaring henviser 
f.eks. til den overdrevne brug af udtrykket fossilt 
brændstof for at overdrive petroleumsolies begræns ‐
ede tilgængelighed. Olieindustrien har altid været 
ophavsmand til rygterne om, at verden er ved at 
løbe tør for olie, og det gjorde de for at manipulere 
ud bud og efterspørgsel og oliepriserne.

Under alle omstændigheder er oliebrændstoffer 
ikke naturligt opstået, de er raffineret af råolie og 
indeholder mange forskellige kemikalier. Så vidt jeg 
ved, findes ingen af disse kemikalier på grund af 
dinosaurernes uddøen. Petroleumolie (råolie) i sin rå 
tilstand er af "abiotisk" oprindelse.

Fossil Fuel - Fup
Fletcher Prouty forklarer opfindelsen og 
brugen af termen 'fossile brændstoffer'

Abiotisk Olie
Ifølge teorien om abiotisk oliedannelse er råolie et resultat af naturligt forekommende og 
muligvis igangværende geologiske processer. Denne teori blev udviklet i Sovjetunionen 
under den kolde krig, da Unionen skulle være selvforsynende med hensyn til at producere 
sin egen energi. Videnskaben bag teorien er solid og er baseret på eksperimentelle beviser 
både i laboratoriet og i marken. Teorien har været med til at identificere og dermed 
udvikle et stort antal gas- og olieforekom‐
ster. Eksempler på sådanne felter er South 
Khylchuyu-feltet og det kontroversielle 
Sakhalin II-felt.
I sin enkleste form går teorien ud på, at kul‐
stof i magmaet under jordskorpen reagerer 
med brint for at danne metan og en række 
andre kulbrinter, hovedsageligt alkaner, som 
danner methan. Reaktionerne er mere 
komplicerede end dette, og der er flere 
mellemstadier. Særlige mineralske bjergarter 
som granit og andre siliciumbaserede 
bjergarter fungerer som katalysatorer, der 
fremskynder reaktionen uden at blive 
involveret eller forbrugt i processen.

Vidste Du?
Olie ikke stammer fra fossiler?

Heller ikke fra nedbrydeligt materiale.

Rockefeller opfandt udtrykket "fossile 
brændstoffer" og indførte tanken om knaphed for 
at øge profitten. I virkeligheden er olie et mineral, 
som hele tiden regenereres.

https://www.goyimtv.com/v/1030701334/Fletcher-Prouty-Explains-Invention-and-Use-of-Term--Fossil-Fuels-
https://youtu.be/lr42BP3wvOw
https://vimeo.com/392130946
https://play.google.com/books/reader?id=NxUAAAAAQAAJ&pg=GBS.PA140&hl=en


side 19 af 32Vakstidende #3 - januar 2023↑ forside

af Tesla Telegraph, 10. okt. 2022, 
LINK
Hvad hvis vi fortalte dig, at cannabis 
faktisk kan få dig til at flyve højt? 
Og jeg mener legitimt flyvende, ikke 
bare dine almindelige græsslånings‐
ture.

Det har et canadisk firma gjort ved 
at skabe et fly, der udelukkende er 
fremstillet og drevet af cannabis.

Cannabisfirmaet Hempearth har 
skabt det hampedrevne fly, som er 
lav et af kompositfibre af hamp og 
siges at være 10 gange stærkere end 
stål.

Flyet har et vingefang på 36 fod og 
kan rumme en pilot og fire passagerer 
takket være sin lette konstruktion.

Men det stopper ikke her, faktisk 
langt fra, for alle de indvendige væg ‐
ge, sæder og puder er også lavet af 
hamp.

Hempearths administrerende 
direktør Derek Kesek mener, at det 
kompositmateriale af hamp, som 
bruges til at bygge flyet, "kunne 
erstatte al glasfiber inden for 
luftfart og mange andre indus‐
trier".

Det bedste ved flyet er dog nok det 
faktum, at det udelukkende drives af 
hampolie, hvilket betyder, at det er 
fuldstændig bæredygtigt. Hamp er et 
fuldstændig miljøvenligt materiale 
takket være, at det ikke kræver meget 
vand at dyrke og er næringsrigt for 
den jord, det vokser i.

Ikke nok med det, så er flyets 
hampeskal meget lettere i vægt og 
kræver derfor meget mindre brænd‐
stof at køre med, samtidig med at der 
kan transporteres mere vægt om 
bord, uden at det påvirker flyvningen.

"Ud over at være en af verdens 
sundeste og mest alsidige planter 
på jorden er hamp 10 gange 
stærkere end stål," forklarer 
Hempearth på sit websted, LINK.

Det betyder, at det kan tåle meget 
mere vægt før og brud, og det kan 
bøjes langt mere end metal. Godt til 
luftfart.

I forhold til de materialer, man 
normalt forventer at se fly fremstillet 
af, såsom stål, har hamp næsten ingen 
miljøpåvirkning.

"Det vigtigste er, at hamp er et 
miljøvenligt materiale," fortsætter 
hjemmesiden.

"Hamp kræver langt mindre 
vand og jord til dyrkning end 
bomuld og giver endda 
næringsstoffer tilbage til jorden 
gennem en proces kaldet phy‐
toremeditation."

I betragtning af at flyrejser er en af 
de største bidragydere til kulstofemis‐
sioner, der fremskynder den globale 
opvarmningsproces, er det oplagt at 
gøre selve bygningen og driften af 
flyene mere miljøvenlige.

Det er en win-win!

Opfinder bygger fly lavet udeluk ken ‐
de af hamp, der flyver på ham pe  olie 
og er 10 gange stærkere end stål
Hamp er ved at blive en enorm 
afgrøde, som er ansvarlig for 
skabelsen af en række forskel‐
lige produkter ud over de 
medi  cinske anvendelser, som 
planten typisk er kendt for.

Hvorfor blev hamp forbudt?
• En hektar hamp producerer lige så meget ilt som 25 hektar skov. En hektar 

hamp kan producere lige så meget papir som 4 hektar træ. Hamp kan laves 
til papir 8 gange - træ kan laves til papir 3 gange.

• Hamp vokser på 4 måneder, træet på 20-50 år.
• Hamp renser stråling i jorden og luften.
• Hamp kan dyrkes overalt i verden & kræver meget lidt vand. Hamp er i 

stand til at forsvare sig mod insekter, uden pesticider. Hvis hampetekstiler 
bliver udbredt, kan pesticidindustrien forsvinde helt. Hamp giver bedre 
reb, snore, tasker, sko og hatte.

• Cannabis og hamp kan behandle 250 sygdomme såsom gigt, hjerte, 
epilepsi, astma, mave, søvnløshed, psykologi, rygsygdomme, AIDS, kræft 
og nu CONvid.

• Hamp er en Superfood - proteinværdien af hampefrø er meget høj & de to 
fedtsyrer i det findes ikke andre steder i naturen.

• Hamp koster mindre at producere end matrix GMO sojabønner.
• Dyr, der fodres med cannabis, har ikke brug for hormonerstatning og 

producerer sundere og mere næringsrige animalske fødevareprodukter.
• Alle plastikprodukter kan fremstilles af hamp, og hamp plastik er meget 

biologisk nedbrydeligt.
• Biler kan fremstilles af hamp, og det er 10 gange stærkere end stål.
• Hamp kan bruges til at bygge bygninger og huse. Det kan også isolere 

bygninger - det er mere holdbart, omkostningseffektivt og fleksibelt.
• Sæbe og kosmetik fremstillet af hamp forurener ikke vandet og har flere 

sundhedsmæssige fordele og NUL giftige kemikalier.

https://www.goyimtv.com/v/1030701334/Fletcher-Prouty-Explains-Invention-and-Use-of-Term--Fossil-Fuels-
https://hempearth.ca/2020/05/06/the-worlds-first-plane-made-from-and-powered-by-hemp/
https://youtu.be/E6GoyeTBEFs
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af GreatReject, 4. okt. 2022, LINK i pdf
Vi har mange fyrretræer i Sverige, og det er vores 
næstmest almindelige træ, efter juletræet. Ifølge 
Naturhistoriska Museet kan fyrren blive over 35 
meter høj og leve i 650 år. Carl von Linné har 
allerede påpeget, at fyrretræ er meget nyttigt på 
flere måder.

“Træet giver stearinlys til bønderne; fedtroden 
bruges i pejse om natten. Kul bruges af minear‐
bejdere, og træ er et fremragende brændsel i 
brændeovne. Saften spises ivrigt af børn. Den 
blødere bark tilberedes for de fattige; den spises 
også af grise. Den grovere bark bruges som 
erstatning for kork. Afkog af årsskud er et 
effektivt middel mod skørbug.”, skrev han i 1755.

Et super træ
Fyrretræet ligger øverst på listen, når det gælder 

C-vitamin, og i Sverige er det kun havtorn og hyben, 
der slår fyrretræet i vitaminindholdet. Om vinteren 
indeholder fyrrenålene mest C-vitamin, fordi de 
beskytter mod kulde.

Fyrretræets stoffer er også bakteriedræbende og 
kan hæmme betændelse og svampe, ifølge 
Läkeörter.se. Det indeholder også kalium, calcium, 
magnesium, zink og jern. Fyrretræ skulle også 
kunne styrke kroppens immunforsvar og hjælpe 
mod urinvejsinfektioner.

En koreansk undersøgelse, LINK, fra 2011 viste, 
at fyrrenåle har et højt indhold af antioxidanter.

Suramin hjælper med at forhindre 
skadelige virkninger af Covid "vaccine"
Hvis du har fået en covid-vaccine eller har haft 
Covid-19, kan spikeproteinerne fortsat cirkulere i 
kroppen og bl.a. forårsage skader på celler og 
organer. Hvis du oplever symptomer efter en 
indsprøjtning, kan blandt andet fyrrenåle faktisk 
hjælpe, ifølge organisationen World Council for 

Health. Ved at drikke te af fyrrenåle kan du få 
kraftige antioxidanter og også et højt indhold af C-
vitamin, der hjælper mod spikeproteinet.

Forsker Dr. Judy Mikovits har også udtalt, at 
fyrrenåle er en kur mod flere skadelige bivirkninger 
ved Covid-vaccinerne. Mere specifikt taler hun om 
suramin, som også bruges mod bl.a. afrikansk 
sovesyge. Stoffet findes i rigelige mængder i 
fyrrenåle, og du kan udvinde olien eller lave te af 
nålene for at få suramin.

Samtidig anbefales det ikke at indtage fyrrenåle, 
hvis man er gravid, forsøger at blive gravid eller har 
nyreproblemer.

Anvendelse af fyrretræ og fyrrenåle
Det er vigtigt at huske, at du skal respektere både 
naturen og grundejerne, før du vælger noget. Det er 
ikke tilladt at brække levende kviste af eller tage 
bark fra levende træer, da det kan skade træet. 
Derfor kan det være en god idé at spørge grunde‐
jeren, før du plukker noget. Kort sagt skal du vise 
respekt og ikke plukke mere, end du har brug for, og 
forsøge at undgå at forårsage skade. Læs mere om 
forskellige retningslinjer her, LINK, som det kan 
være nyttigt at være opmærksom på, når du er i 
skoven.

Det er ikke kun nålene, der er spiselige og sunde, 
men du kan også spise andre dele af fyrretræet. Hvis 
koglerne er grønne, er de spiselige, og det samme er 
rødderne af unge fyrretræer. Barken fra unge grene 
kan spises frisk, og under den ydre bark er der en 

hvid bund, som du kan lave mel af. Harpiksen skulle 
ifølge Skogsskafferiet være særlig nyttig og have en 
bakteriedræbende virkning.

Ved åndedrætsbesvær kan man koge fyrrenåle og 
derefter indånde dampene. Det er terpentinolien i 
nålene, der har en helbredende virkning, som også 
kan have effekt mod astma, kighoste og andre 
betændelser i luftvejene, ifølge Läkeörter.se.

Et fodbad eller et almindeligt bad med fyrrenåle 
skulle også kunne hjælpe mod gigtproblemer og 
også helbrede sår.

Hvis man hurtigt får kolde hænder, kan en 
varmende fyrrenåleolie hjælpe, siger urteekspert 
Alexandra De Paoli. Hun mener, at det stimulerer 
blodcirkulationen og bruger selv olien om vinteren.

"Jeg bruger olien og anvender den f.eks. når jeg 
cykler om vinteren, når det er koldt udenfor, og 
jeg ikke ønsker at fryse mine hænder," siger De 
Paoli til Epoch Times.

Sådan laver du opvarmningsolie
For at lave olien skal du bruge fyrrenåle og raps- 
eller olivenolie, helst økologisk og koldpresset.

1. Hak nålene små og læg dem i en glaskrukke. 
Nålene skal hakkes småt, så olien kan nå de 
aktive ingredienser.

2. Hæld olien i og fordobl mængden af nåle. Læg 
et låg på.

3. Lad den stå i et vest- eller østvindue i 2 uger. 
Vend glasset dagligt for at blande indholdet 
igen.

4. Si nålene fra og pres det sidste af olien ud. 
Hæld den i en glasflaske og opbevar den et 
mørkt sted. Olien kan holde sig i ca. 2 år.

Sådan laver du te af fyrrenåle
Tilsæt 1 spiseskefuld friske, hakkede fyrrenåle til 2,5 
dl vand. Kog dem i vandet i 5 minutter, og si derefter 
nålene fra.

FFyyrrrreennåållee::
EEtt  ssuuppeerrmmiiddddeell  mmoodd  
ddee  sskkaaddeelliiggee  ssppiikkee--
pprrootteeiinneerr  ffrraa  CCoovviidd--
jjaabb  oogg  aannddrree  nnyyttttiiggee  
rreeffeerreenncceerr  ttiill  ssppiikkee--
aaffggiiftftnniinngg

Fyrrenåle har et højt ind  ‐
hold af C-vitamin og kan 
hjælpe med at styr ke 
kroppens immunforsvar
Nogle forskere og læger nævner også, at 
fyrrenåle kan modvirke de skadelige 
virkninger af spike-proteiner fra covid-
vaccinen, skriver Nyadagbladet.se

https://greatreject.org/pine-needles-a-super-drug-against-the-harmful-spike-proteins-of-the-covid-jab/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3180677/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/allemansratten/aktiviteter/plocka-blommor-bar-och-svamp/
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af Amra & Matt, 1. Okt. 2022, LINK

Hvad er 'Electroculture'?
Elektrokultur er en oldgammel praksis for at øge 
udbyttet ved hjælp af visse materialer til at høste 
jordens atmosfæriske energi. Dette blev præsenteret 
i 1749 af Abbe Nollett, i 1920'erne af Justin 
Christofleau og i 1940'erne af Viktor Schauberger. 
Denne energi er altid til stede og er overalt omkring 
os, også kendt som Chi, Prana, Livskraft og Æter.

Ved brug af elektrokultur er der ikke 
behov for brug af pesticider, gylle eller 
gødning.
Det er primært derfor, at disse oplysninger blev 
undertrykt. Det eneste, man behøver, er solen, sky‐
erne, regnen, luftens kvælstof og evnen til at ud‐
nytte atmosfærisk energi. Disse atmosfæriske an ‐
tenner kan fremstilles af materialer som træ, kobber, 
zink og messing. Når du tilføjer disse atmosfæriske 
antenner til din have, jord eller gård, vil de forstær ‐
ke dit udbytte, bekæmpe frost og overdreven varme, 
reducere vanding, reducere skadedyr og øge jordens 
magnetisme, hvilket vil føre til flere næringsstoffer i 
det lange løb.

Hvordan laver jeg en elektrokultur-
antenne?
Atmosfæriske antenner kan laves af træpiller fra 
Home Depot, Lowes eller et lokalt stykke træ fra din 
baghave. Jo højere du laver antennen, jo større vil 

dine planter vokse. Justin Christofleau anbefalede 20 
fod+, men enhver højde kan bruges. Du kan omvikle 
træpinden eller det lokale træ med kobber- og 
zinkledninger og lave en fibonacci-spiral eller en 
hvirvel i luften, der vender mod det magnetiske 
nord. Kombinationen af zink og kobber kan fungere 
som et batteri, når solen rammer antennen. Du 
placerer så denne antenne ca. 6-8 tommer ned i 
jorden og lader Moder Natur gøre det magiske. Vær 
kreativ, prøv forskellige designs, og du vil se det 
sande potentiale i elektrokultur. Hvis du vil vide 
mere om dette emne, tilbyder vi en gratis download 
af Justin Christofleaus bog om elektrokultur, LINK.

Hvordan fungerer elektrokultur-
antennen?
Antennen høster jordens energi gennem en serie af 
vibrationer og frekvenser. Som f.eks. regn, vind og 
temperatursvingninger. Disse antenner fører til 
stærkere planter, mere fugt til jorden og mindre 
skadedyrsangreb. Dette er en af de mange grunde 
til, at vi ikke er blevet undervist i denne gamle 
praksis.

Hvor høj skal elektrokultur-antennen 
være?
Du kan lave dine atmosfæriske antenner så høje, 
som du vil. Jo højere du bliver, jo højere vil dine 
planter vokse!

Hvilken retning skal jeg lave min 
elektrokultur-antenne?
Hvis du bor på den nordlige halvkugle, kan du spole 
din antenne med uret.

Hvis du bor på den sydlige halvkugle, kan du 
spole din antenne mod uret.

Hvor kan jeg finde kobbertråd til 
elektrokultur?
Du kan finde kobbertråd hos Home Depot, Lowes, 
Ace hardware eller Menards. 

Har kobbertykkelsen betydning for 
elektrokultur?
Alle tykkelser af kobberledninger kan bruges, men 
hvis du ønsker det, kan du altid bruge en kraftigere 
tykkelse.

Kobberhaveredskaber versus jernhave ‐
redskaber: Hvad vi aldrig fik at vide

Da Victor Schauburger studerede landbrug, be‐
mærkede han, at kobber/bressing/bronze-redskab er 
ikke påvirkede jordens magnetisme på samme måde 
som redskaber lavet af jern. Jernredskaber ned  sat te 
jordens magnetisme, fik landmændene til at arbejde 
hårdere og forårsagede tørkelignende forhold.

På den anden side ændrede kobber/smedejern/
bronze-redskaber ikke jordens magnetisme, førte til 
jord af høj kvalitet og krævede mindre arbejde, når 
de blev brugt.

Da Victor viste dette til det lokale råd, sagde de, 
at hans arbejde ville påvirke deres overskud på den 
gødning, de promoverer. De besluttede at indgive 

en underskriftsindsamling mod ham med hjælp fra 
de lokale medier for at informere landmændene om, 
at de ville producere for meget mad, og at det ville 
føre til færre penge i deres lommer. Landmændene 
gik imod Victors arbejde, og denne viden gik tabt i 
1950'erne.

Det bemærkes også, at snegle kun kommer, når 
der er store mængder jern i jorden for at rydde op i 
det rod, som deres antenner opfange. Når der an‐
vendes kobberredskaber eller atmosfæriske anten‐
ner, forsvinder sneglene.

For mere om dette emne kan du læse vores blog 
om jernversus kobberredskaber, LINK.

Nogle interessante resultater af Justin 
Christofleau* om elektrokultur-
plantevækst:

På marker, hvor der ikke blev gødet eller vandet, 
voksede havre op til mere end 2,5 meter.

Kartofler, der voksede under samme forhold, blev 
6 fod og 3 tommer høje, bar 30-35 knolde og vejede 
1 til 2 pund pr. kartoffel.

Vinmarker med druer, der var ramt af 
Phlyloxera, blev helbredt og forynget. Druerne blev 
sødere og havde en meget mere fyldig smag.

Gulerødder blev 19 tommer lange, rødbeder blev 
18 tommer lange og næsten 17 tommer i omkreds.

Et gammelt pæretræ, som næsten ikke havde 
nogen bark tilbage, blev fuldstændig forynget ved 
hjælp af elektrokultur og begyndte at producere 
pærer på op til 1 pund stykket.

*Alt sammen uden brug af gødning, pesticider 
eller gødning, kun ved hjælp af atmosfærisk energi, 
magnetisme og telluriske strømme fra jorden. En 
enkel løsning på den mangel, vi alle står over for.

4 DIY (Gør-Det-Selv) Electroculture-
videoer til din have, LINKS i billederne:

Electroculture havebrugs ‐
teknik for begyndere -
Giv haven et løft

https://cultivateelevate.com/blog/electroculture-gardening-techniques-for-beginners-elevate-your-garden/
https://youtu.be/ysR7ayBYMrs
https://youtu.be/HGT8RkvVzU4
https://youtu.be/E83LATkfY_c
https://youtu.be/t6oB3vszWt8
https://store-6rzrkp4zq.mybigcommerce.com/content/Electroculture1927.pdf
https://cultivateelevate.com/blog/iron-gardening-tools-versus-copper-gardening-tools-what-we-were-never-taught/
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af Alexandra Bruce, Forbidden Knowledge,
15. april 2021, LINK i pdf
Hvis du har undret dig over, hvordan verdens øko no ‐
mien er blevet kapret og menneskeheden er blevet 
kid nappet af en fuldstændig falsk fortælling, skal du 
ikke lede længere end til denne video af den hol‐
land ske skaber Covid Lie.

Hvad hun afdækker er, at aktierne i verdens stør ‐
ste virksomheder er ejet af de samme institutionelle 
investorer. De ejer alle hinanden. Det betyder, at 
"kon   kurrerende" mærker som Cola og Pepsi slet ikke 
er konkurrenter, da deres aktier ejes af nøjagtig de 
sam  me investeringsselskaber, investeringsfonde, for      ‐
sikringsselskaber, banker og i nogle tilfælde re ge ring ‐
er. Dette er tilfældet i alle brancher. Som hun siger:

"De mindre investorer er ejet af større inve‐
storer. Disse er ejet af endnu større investorer. 
Den synlige top af denne pyramide viser kun to 
selskaber, hvis navne vi ofte har set ... Det er 
Vanguard og BlackRock. Disse to virksomheders 
magt er uden for din fantasi. Ikke alene ejer de 
en stor del af aktierne i næsten alle store virk‐
somheder, men også aktierne hos investorerne i 
disse virksomheder. Det giver dem et fuldstæn ‐
digt monopol.

I en Bloomberg-rapport står der, at begge 
disse selskaber i år 2028 tilsammen vil have 
investeringer for 20 billioner dollars. Det 
betyder, at de vil eje næsten alt.

Bloomberg kalder BlackRock for "The fourth 
branch of government", fordi det er det eneste 
private agentur, der arbejder tæt sammen med 
centralbankerne. BlackRock låner penge ud til 
centralbanken, men er også rådgiver. Det udvik ‐
ler også den software, som centralbanken brug ‐
er. Mange BlackRock-ansatte var i Det Hvide 
Hus med Bush og Obama. Dens administrerende 
direktør. Larry Fink kan regne med en varm 
vel  komst fra ledere og politikere. Ikke så mær k ‐
e ligt, hvis man ved, at han er frontfigur for det 
herskende selskab, men Larry Fink trækker 
ikke selv i trådene.

BlackRock er også selv ejet af aktionærer. 
Hvem er disse aktionærer? Vi kommer til en 
mærkelig konklusion. Den største aktionær er 
Vanguard. Men nu bliver det mudret. Vanguard 
er et privat selskab, og vi kan ikke se, hvem 
aktionærerne er. Den elite, der ejer Vanguard, 
bryder sig tilsyneladende ikke om at være i 
ram  pelyset, men de kan naturligvis ikke gemme 
sig for den, der er villig til at grave.

Rapporter fra Oxfam og Bloomberg siger, at 1 
% af verden tilsammen ejer flere penge end de øv ‐
rige 99 %. Endnu værre er det, at Oxfam siger, at 
82 % af alle tjente penge i 2017 gik til denne 1 %."

Med andre ord har disse to investeringsselskaber, 
Vanguard og BlackRock, monopol på alle industrier i 
verden, og de er til gengæld ejet af de rigeste famili ‐
er i verden, hvoraf nogle er kongelige, og som har 
været meget rige siden før den industrielle revolu‐
tion. Hvorfor ved alle ikke dette? Hvorfor er der 
ikke film og dokumentarfilm om dette? Hvorfor er 

det ikke i nyhederne?

 Fordi 90 % af de internationale medier er ejet af 
ni mediekoncerner.

Covid Lie spørger: "Hvem sponsorerer den organi‐
sation og de presseagenturer, der producerer vores ny‐
heder? Med Project Syndicate ser vi Bill og Melinda 
Gates Foundation, Open Society Foundation og 
European Journalism Centre. De organisationer, der 
bringer nyhederne, bliver betalt af non-profit organi‐
sationer, af den samme elite, der også ejer hele me‐
dierne, men også en del af skatteydernes penge bruges 
til at betale dem."

Eller som George Carlin sagde: "It's a small club 
and you ain't in it." (Det er en lille klub, og du er 
ikke med i den)

Så når Lynn Forester de Rothschild ønsker, at 
USA skal være et et et-partisland (ligesom Kina) og 
ikke ønsker, at der vedtages love om vælgeridenti‐
fikation i USA, så der kan begås mere valgsvindel 
for at nå dette mål, hvad gør hun så?

Hun holder en telefonkonference med verdens 
100 største CEO'er og beder dem om offentligt at 
fordømme Georgias vedtagelse af en antikorrup    ‐
tions  lov som "Jim Crow", og hun beordrer sine pligt ‐
opfyldende CEO'er til at boykotte staten Georgia, 
ligesom vi så det med Coca-Cola og Major League 
Baseball og endda Hollywood-stjernen Will Smith. I 
denne telefonkonference ser vi nuancer af "Great 
Reset", Agenda 2030 og "the New World Order".

FN ønsker ligesom Schwab at sikre, at fattigdom, 
sult, forurening og sygdom ikke længere plager jor‐
den i 2030. For at opnå dette ønsker FN, at skatterne 
fra de vestlige lande skal deles op af elitens mega ‐
kon  cerner for at skabe et helt nyt samfund. Til dette 
projekt siger FN, at vi har brug for en verdensrege ‐
ring - nemlig FN selv.

Og det er klart, at "pandemien" blev orkestreret 
med henblik på at gennemføre dette. Denne video 
gør et utroligt godt stykke arbejde med at forklare, 
hvordan det hele foregår.

TRANSCRIPT
Mens du ser millioner af mennesker ende i fattig‐
dom på grund af det seneste års corona-foranstalt‐
ninger, vil det, selv om den største økonomiske krise 
i historien endnu ikke har ramt dig, kun være et 

spørgsmål om tid, før de negative virkninger også 
vil ramme dig.

Dette er ikke frygtprovokerende, men en barsk 
realitet. Jeg tror også, at vi kan afbøde skaderne og 
måske endda klare os bedre, forudsat at vi bliver in‐
formeret korrekt om vores situation. Derfor vil jeg 
gerne vise dig nogle få fakta. Du kan let kontrollere 
fakta, der er af afgørende betydning.

Mindre end en håndfuld store selskaber domi ne ‐
rer alle aspekter af vores liv. Det kan virke overdrev ‐
et, men lige fra den morgenmad, vi spiser, til den 
ma  dras, vi sover på, og alt, hvad vi har på og for‐
brug er i mellemtiden, er i høj grad afhængig af disse 
selskaber.

Det er store investeringsselskaber, der 
bestemmer pengestrømmenes gang. De er 
hovedpersonerne i det skuespil, som vi er vidne til. 
Jeg ved, at din tid er værdifuld, så jeg opsummerer 
de vigtigste data.

Hvordan fungerer det?

FØDEVAREINDUSTRIEN
Lad os tage Pepsico som et eksempel. Det er moder‐
selskabet for mange sodavandsvirksomheder og 
snackvirksomheder. De såkaldte konkurrerende 
mær  ker er fra fabrikker fra nogle få selskaber, som 

Monopol: Et Overblik Over "The 
Great Reset" - Følg Pengene

https://forbiddenknowledgetv.net/monopoly-an-overview-of-the-great-reset-follow-the-money/
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monopoliserer hele branchen. I industrien for em‐
bal leret mad er der nogle få store virksomheder som 
Unilever, Coca-Cola Company, Mondelez og Nestlé.

På billedet kan du se, at de fleste mærker i føde‐
vareindustrien tilhører en af disse koncerner. De 
store virksomheder er på børsen og har de store 
aktionærer i bestyrelsen.

På kilder som Yahoo Finance kan vi se detalje re ‐
de virksomhedsoplysninger, f.eks. hvem de stør ste 
aktionærer faktisk er. Lad os igen tage Pepsico som 
eksempel. Vi kan se, at ca. 72 % af aktierne ejes af ik ‐
ke mindre end 3 155 institutionelle investorer. Det 
drejer sig om investeringsselskaber, investerings‐
fonde, forsikringsselskaber, banker og i nogle til‐
fælde også regeringer.

Hvem er de største institutionelle investorer i 
Pepsico? Som du kan se, ejer kun 10 af investorerne 
tilsammen næsten en tredjedel af aktien. De 10 stør ‐
ste investorer har tilsammen en værdi på 59 mia. 
dol  lars, men ud af disse 10 investorer ejer kun tre 
mere end de syv andre. Lad os huske dem og se, 
hvem der ejer flest aktier i Coca-Cola Company, som 
er Pepsis største konkurrent.

Den største klump af aktier ejes igen af institu‐
tion  elle investorer. Lad os se på de 10 største og star ‐
te med de seks nederste af dem. Fire af disse institu ‐
tion  elle investorer så vi også i de seks nederste seks 
af Pepsicos aktier. Det drejer sig om Northern Trust, 
JPMorgan-Chase, Geode Capital Management og 
Wellington Management. Lad os nu se på de fire 
stør  ste aktieejere. De er BlackRock, Vanguard og State 
Street. Det er verdens største investeringsselskaber, så 
Pepsico og Coca-Cola er slet ikke konkurrenter.

De andre store selskaber, der ejer et utal af vare ‐
mærker som Unilever, Mondelez og Nestlé, er fra 
den samme lille gruppe investorer. Men det er ikke 
kun i fødevareindustrien, at deres navne dukker op. 
Lad os finde ud af på Wikipedia, hvilke de største 
teknologivirksomheder er.

BIG TECH
Facebook er ejer af Whatsapp og Instagram. Sam‐
men med Twitter udgør de de mest populære sociale 
medieplatforme. Alphabet er moderselskab for alle 
Google-virksomheder som YouTube og Gmail, men 
de er også den største investor i Android, et af de to 
styresystemer til næsten alle smartphones og tab ‐
lets. Det andet styresystem er Apples IOS. Hvis vi 
tilføjer Microsoft, ser vi fire virksomheder, der laver 
softwaren til næsten alle computere, tablets og 
smart  phones i verden.

Lad os se, hvem der er de største aktionærer i 
dis se selskaber. Tag Facebook: Vi kan se, at 80 % af 
aktierne er ejet af institutionelle investorer. Det er 
de samme navne, som dukkede op i fødevareindu ‐
strien; det er de samme investorer, der er i top tre. 
Det næste er Twitter. Det danner sammen med 
Facebook og Instagram top tre. Overraskende nok er 
dette selskab også i hænderne på de samme inve‐
storer. Vi ser dem igen, med Apple og endda med 
deres største konkurrent, Microsoft.

Hvis vi også ser på andre store virksomheder i 
teknologibranchen, der udvikler og fremstiller vores 
computere, tv, telefoner og husholdningsapparater, 
ser vi de samme store investorer, der tilsammen ejer 
størstedelen af aktierne. Det gælder for alle branch ‐
er. Jeg overdriver ikke.

REJSEBRANCHEN (OG ENERGI OG 
MINEDRIFT)
Et sidste eksempel: Lad os bestille en ferie på en 
computer eller en smartphone. Vi søger efter en 
flyrejse til et solrigt land på Skyscanner eller 
Expedia. Begge er fra den samme lille gruppe af 
investorer. Vi flyver med et af de mange flyselsk‐
aber. Mange af dem er i hænderne på de samme 
investorer og på regeringer, som det er tilfældet med 
Air France, KLM. Det fly, vi går om bord på, er i de 
fleste tilfælde en Boeing eller en Airbus, som også 

ejes af de samme navne. Vi booker via Booking.com 
eller AirBnB, og når vi ankommer, går vi ud og spis ‐
er og skriver en kommentar på Tripadvisor.

De samme store investorer dukker op i alle 
aspek  ter af vores rejse, og deres magt er endnu 
større, fordi petroleumet kommer fra deres oliesel ‐
skaber eller raffinaderier. Stålet, som flyet er lavet af, 
kommer fra deres mineselskaber. Denne lille gruppe 
af investeringsselskaber og fonde og banker er nem‐
lig også de største investorer i den industri, der 
grav  er efter råstoffer.

Wikipedia viser, at de største mineselskaber har 
de samme store investorer, som vi ser overalt. De 
store landbrugsvirksomheder, som hele fødevarein‐
dustrien er afhængig af, ejer Bayer, moderselskabet 
for Monsanto, verdens største frøproducent, men de 
er også aktionærer i den store tekstilindustri. Og 
selv mange populære modebrands, som fremstiller 
tøj af bomuld, er ejet af de samme investorer.

Uanset om vi ser på verdens største solcellepan‐
elvirksomheder eller olieraffinaderier, er aktierne i 
hænderne på de samme virksomheder. De ejer 
tobaksselskaberne, der producerer alle de populære 
tobaksmærker, men de ejer også alle de store medi ‐
ci nalvirksomheder og de videnskabelige institution ‐
er, der producerer medicin. De ejer de virksomheder, 
der producerer vores metaller, og de ejer også hele 
bil-, fly- og våbenindustrien, hvor en stor del af me ‐
tal  lerne og råmaterialerne anvendes. De ejer de 
virk  somheder, der bygger vores elektronik, de ejer 
de store lagerhuse og onlinemarkeder og endda de 
betalingsmidler, som vi bruger til at købe deres 
produkter.

For at gøre denne video så kort som muligt viste 
jeg dig kun toppen af isbjerget. Hvis du beslutter dig 
for at undersøge dette med de kilder, jeg lige har vist 
dig, vil du se, at de fleste populære forsikringssel ‐
skaber, banker, byggeselskaber, telefonselskaber, 
restaurantkæder og kosmetikselskaber er ejet af de 
samme institutionelle investorer, som vi lige har set.

BLACKROCK & VANGUARD
Disse institutionelle investorer er hovedsagelig inve ‐
steringsfirmaer banker og forsikringsselskaber. De 
er til gengæld selv ejet af aktionærer, og det mest 
overraskende er, at de ejer hinandens aktier.

Sammen udgør de et enormt netværk, der kan 
sammenlignes med en pyramide. De mindre inve‐
storer er ejet af større investorer. Disse er ejet af 
end nu større investorer. Den synlige top af denne 
pyramide viser kun to selskaber, hvis navne vi ofte 
har set nu. De er Vanguard og BlackRock. Disse to 
virksomheders magt er uden for din fantasi. Ikke 
alene ejer de en stor del af aktierne i næsten alle 
store virksomheder, men også aktierne hos investor‐
erne i disse virksomheder. Det giver dem et fuld‐
stændigt monopol.

I en Bloomberg-rapport står der, at begge disse 
selskaber i år 2028 tilsammen vil have investeringer 
for 20 billioner dollars. Det betyder, at de vil eje 
næsten alt

Bloomberg kalder BlackRock for "The fourth 
branch of government", fordi det er det eneste private 
agentur, der arbejder tæt sammen med centralbank ‐
erne. BlackRock låner penge ud til centralbanken, 
men er også rådgiver. Det udvikler også den soft‐
ware, som centralbanken bruger. Mange BlackRock-
ansatte var i Det Hvide Hus med Bush og Obama. 

Direktør Larry Fink kan regne med en varm vel ‐
komst fra ledere og politikere. Ikke så mærkeligt, 
hvis man ved, at han er frontfigur for det herskende 
selskab. Men Larry Fink trækker ikke selv i trådene.

BlackRock er selv også ejet af aktionærer. Hvem 
er disse aktionærer? Vi kommer til en mærkelig 
kon klusion. Den største aktionær er Vanguard. Men 
nu bliver han mudret. Vanguard er et privat selskab, 
og vi kan ikke se, hvem aktionærerne er. Den elite, 
der ejer Vanguard, bryder sig tilsyneladende ikke 
om at være i rampelyset, men de kan naturligvis 
ikke gemme sig for den, der er villig til at grave.

Rapporter fra Oxfam og Bloomberg siger, at 1 % 
af verden tilsammen ejer flere penge end de øvrige 
99 %. Endnu værre er det, at Oxfam siger, at 82 % af 
alle tjente penge i 2017 gik til denne 1 %.

Forbes, det mest berømte erhvervsmagasin, siger, 
at der i marts 2020 var 2.095 milliardærer i verden. 
Det betyder, at Vanguard er ejet af de rigeste famili ‐
er i verden. Hvis vi undersøger deres historie, kan vi 
se, at de altid har været de rigeste. Nogle af dem var 
endda før starten af den industrielle revolution, og 
fordi deres historie er så interessant og omfattende, 
vil jeg lave en fortsættelse.

For nu vil jeg blot sige, at disse familier, hvoraf 
mange er kongelige, er grundlæggerne af vores 
bank  system og af alle industrier i verden, og at disse 
familier aldrig har mistet deres magt, men på grund 
af den voksende befolkning har de måttet gemme 
sig bag firmaer som Vanguard, hvis aktionærer er 
disse familiers private fonde og almennyttige sel  ‐
skaber.

NGO'ER OG FONDE OG DERES EJER‐
SKAB AF STORE MEDICINALFIRMAER
For at tydeliggøre billedet er jeg nødt til kort at for  ‐
klare, hvad nonprofitorganisationer egentlig er. De 
ser ud til at være bindeleddet mellem virksomheder, 
politik og medier. Dette skjuler interessekonflikter ‐
ne en smule. Nonprofitorganisationer, også kaldet 
"fonde", er afhængige af donationer de behøver ikke 
at oplyse, hvem deres donorer er de kan investere 
pengene på den måde, de finder passende og betaler 
ikke skat, så længe overskuddet investeres igen i 
nye projekter. På denne måde beholder nonprofitor‐
ganisationer hundredvis af milliarder af dollars for 
sig selv ifølge den australske regering er nonprofit ‐
organisationer en ideel måde at finansiere terrorist ‐
er og hvidvaske penge i stor stil på.

De rigeste familiers fonde og fonde holder sig så 
meget som muligt i baggrunden. Til spørgsmål, der 
får meget opmærksomhed, anvendes fonde af filan ‐
troper, der er lavere i rang, men meget rige.

Jeg vil gerne gøre det kort, så jeg vil vise dig de 
tre vigtigste, som forbinder alle industrier i verden. 
De er Bill og Melinda Gates Foundation, Open Soci‐
e  ty Foundation under den kontroversielle multimil‐
liardær Soros og Clinton Foundation. Jeg vil give dig 
en meget kort introduktion for at vise dig deres magt.

Ifølge World Economic Forum's websted er Gates 
Foundation den største sponsor af WHO. Det var 
efter, at Donald Trump stoppede USA's økonomiske 
støtte til WHO i 2020. Så Gates Foundation er en af 
de mest indflydelsesrige enheder inden for alt, hvad 
der vedrører vores sundhed. Gates Foundation ar ‐
bej  der tæt sammen med de største medicinalvirk‐
som  heder, herunder Pfizer, AstraZeneca, Johnson & 
Johnson, Biontech og Bayer.

Og vi har netop set, hvem der er deres største 
aktionærer. Bill Gates var ikke en fattig computer ‐
nørd, der på mirakuløs vis blev meget rig. Han er fra 
en filantropisk familie, der arbejder for den absolut ‐
te elite. Hans Microsoft er ejet af Vanguard, Black ‐
Rock og Berkshire Hathaway. Men Gates Foun da ‐
tion er efter BlackRock og Vanguard den største 
aktionær i Berkshire Hathaway. Han var endda 
med lem af bestyrelsen der.

Vi ville få brug for timer, hvis vi ville afdække alt 
det, som Gates, Soros' Open Society Foundation og 
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Clinton Foundation er involveret i. De udgør en bro 
til den aktuelle situation, så jeg var nødt til at præ ‐
sentere dem.

DE ETABLEREDE MEDIER
Vi er nødt til at starte det næste emne med et 
spørgs  mål. En person som mig, der aldrig laver vi ‐
deo er, kan med en gammel bærbar computer objek‐
tivt vise, at kun to virksomheder har monopol på 
alle industrier i verden. Mit spørgsmål er, hvorfor 
dette aldrig bliver omtalt i medierne?

Vi kan dagligt vælge mellem alle mulige doku‐
men  tarfilm og tv-programmer, men ingen af dem 
dæk ker dette emne. Er det ikke interessant nok, eller 
er der andre interesser på spil? Wikipedia giver os 
igen svaret. De siger, at omkring 90 % af de 
internationale medier ejes af ni mediekoncerner. 
Uanset om vi tager monopolisten Netflix og Amazon 
Prime eller enorme koncerner, der ejer mange dat‐
ter  selskaber, som Time-Warner, Walt Disney Com‐
pany, Comcast, Fox Corporation, Bertelsmann og 
Viacom, CBS, ser vi, at de samme navne ejer aktier.

Disse selskaber laver ikke blot alle programmer, 
film og dokumentarfilm, men ejer også de kanaler, 
hvorpå de sendes. Så ikke kun industrierne, men 
også informationen ejes af eliten.

Jeg vil kort vise Dem, hvordan dette fungerer i 
Holland. Til at begynde med er alle de hollandske 
mainstream-medier ejet af tre virksomheder. Det 
første er De PersGroep [DPG Media], moderselskab ‐
et for følgende mærker. Ud over de mange aviser og 
magasiner ejer de også Sanoma, moderselskabet for 
nogle af de store kommercielle hollandske kanaler. 
Mange udenlandske medier som VTM er også ejet af 
De PersGroep.

Den anden er Mediahuis, som er en af Europas 
største mediekoncerner. I Holland ejer Mediahuis 
følgende mærker. Indtil 2017 var også Sky Radio og 
Radio Veronica ejet af Mediahuis, ligesom Radio 538 
og radio 10.

Og så er der Bertelsmann, som er en af de 9 stør ‐
ste medievirksomheder. Dette selskab ejer RTL, der 
ejer 45 tv-stationer og 32 radiostationer i 11 lande. 
Men Bertelsmann er også medejer af verdens største 
bogforlag, Penguin Random House.

Aktierne i disse selskaber ejes af private fonde 
tilhørende tre familier. Det drejer sig om den belgi ‐
ske Van Thillo-familie, den belgiske Leysen-familie 
og den tyske Bertelsmann-Mohn-familie. Alle tre 
familier var på nazisternes side under krigen.

Ifølge Wikipedia blev Telegraaf, Leysen-avisen 
ifølge Wikipedia af denne grund midlertidigt 
forbudt i Holland efter krigen.

DE FALSKE NYHEDER
For at fuldende denne oversigt skal vi se på, hvor 
ny  hederne kommer fra. De daglige nyheder fra alle 
disse medier og de forskellige nyhedsmedier produ ‐
cerer ikke nyheder. De bruger oplysninger og optag ‐
elser fra presseagenturer, .ANP og Reuters. Disse 
agen turer er ikke uafhængige. .ANP er ejet af Talpa, 
John de Mol. Thomson-Reuters er ejet af den magt‐
fulde canadiske Thomson-familie.

De vigtigste journalister og redaktører, der 
arbejder for disse bureauer, er medlemmer af et 
journa  list  bureau, som f.eks. det europæiske journa ‐
list  center. Disse er en af de største europæiske spon‐
sorer af medierelaterede projekter. De uddanner 

journalister, udgiver studiebøger, stiller uddannel ‐
seslokaler og pressebureauer til rådighed og ar ‐
bejder tæt sammen med de store virksomheder, 
Google og Facebook.

For journalistiske analyser og synspunkter brug ‐
er de store medier Project Syndicate. Dette er den 
mest magtfulde organisation på området. Project 
Syndicate og organisationer som jeg nævnte er sam ‐
men med pressebureauerne. Forbindelsen mellem 
alle verdensomspændende medier, når nyhedsvært ‐
er høster fra deres autocues [teleprompter], er der 
stor sandsynlighed for, at teksten stammer fra en af 
disse organisationer. Det er grunden til, at verdens ‐
om spændende medier viser synkronicitet i deres 
rapportering.

Og se på det europæiske journalistcenter selv. 
Igen, Gates Foundation og Open Society Foundation. 
De er også stærkt sponsoreret af Facebook, Google, 
Ministeriet for Uddannelse og Videnskab og 
Udenrigsministeriet.

Hvem sponsorerer den organisation og de pres ‐
se agenturer, der producerer vores nyheder? Med 
Project Syndicate ser vi Bill og Melinda Gates 
Foundation, Open Society Foundation og European 
Journalism Centre. De organisationer, der bringer 
nyhederne, bliver betalt af non-profit organisationer, 
af den samme elite, der også ejer hele medierne, 
men også en del af skatteydernes penge bruges til at 
betale dem.

I Belgien er der jævnligt protester, da Mediahuis 
og De Persgroep modtager millioner af euro fra 
regeringen, mens mange er i udlandet...

DEN FARE, VI BEFINDER OS I NU
Nå, det var meget at tygge på, og jeg har forsøgt at 
gøre det så kort som muligt. Jeg har kun brugt de 
eksempler, som jeg mente var nødvendige for at ska ‐
be et klart overblik. Dette hjælper til at forstå vores 
nuværende situation bedre, hvilket kan kaste nyt lys 
over tidligere begivenheder

Der vil være tid nok til at dykke ned i fortiden, 
men lad os nu tale om i dag, for mit mål er at infor ‐
mere jer om den fare, vi befinder os i nu. Eliten 
styrer alle aspekter af vores liv, også de oplysninger 
vi får, og de er afhængige af en koordinering, samar‐
bejde for at forbinde alle industrier i verden for at 
tjene deres interesser. Dette sker bl.a. gennem World 
Economic Forum, en meget vigtig organisation.

Hvert år i Davos mødes de store virksomheders 
administrerende direktører med nationale ledere, 
politikere og andre indflydelsesrige parter som 
UNICEF og Greenpeace. I WEF's bestyrelse sidder 
tidligere vicepræsident Al Gore, vores egen minister 
Sigrid Kaag, Feike Sijbesma, formand for Royal 
Dutch State Mines og kommissæren for den hol‐
land ske bank, Christine Lagarde, formand for Den 
Europæiske Centralbank. Desuden arbejder politik‐
eren Ferdinand Grapperhaus' søn Ferdinand 
Grapperhaus for WEF.

Wikipedia fortæller, at det årlige gebyr for med ‐
lemmer er 35.000 euro "men over halvdelen af vores 
budget kommer fra partnere, som betaler omkostning ‐
erne for politikere, der ellers ikke ville have råd til 
medlemskab."

Ifølge kritikere er WEF for rige virksomheder til 
at gøre forretninger med andre virksomheder eller 
med politikere. For de fleste medlemmer ville WEF 
støtte personlig vinding i stedet for at være et mid‐
del til at løse verdens problemer. Hvorfor skulle der 
være mange problemer i verden, hvis erhvervs led ‐
ere, bankfolk og politikere fra 1971 og fremefter 
hvert år er samlet for at løse verdens problemer?

Er det ikke ulogisk, at naturen efter 50 års møder 
mellem miljøforkæmpere og direktørerne for de 
mest forurenende virksomheder efterhånden får det 
værre og ikke bedre; at disse kritikere har ret, står 
klart, når vi ser på de vigtigste partnere, der tilsam‐
men udgør mere end halvdelen af WEF's budget. For 
disse er BlackRock, Open Society Foundation, Bill og 

Melinda Gates Foundation og mange store virksom ‐
heder, som Vanguard og BlackRock ejer aktierne fra.

Formand og grundlægger af WEF er Klaus 
Schwab, en schweizisk professor og forretnings‐
mand. I sin bog, The Great Reset, skriver han om 
planerne for sin organisation. Coronaviruset er iføl ‐
ge ham en stor "mulighed" for at nulstille vores sam ‐
fund. Han kalder det "Build Back Better". Sloganet er 
nu på læberne af alle globalistiske politikere i verden.

Vores gamle samfund må skifte til et nyt, siger 
Schwab. Folk ejer intet, men arbejder for staten for 
at få deres primære behov opfyldt. WEF siger, at det 
er nødvendigt, for det forbrugssamfund, som eliten 
har påtvunget os, er ikke længere bæredygtigt. 
Schwab siger i sin bog, at vi aldrig vil vende tilbage 
til den gamle normalitet, og WEF offentliggjorde for 
nylig en video for at gøre det klart, at i 2030 vil vi 
ikke eje noget, men vi vil være lykkelige.

THE GREAT RESET =
DEN NYE VERDENSORDEN
Du har sikkert hørt om den nye verdensorden. Me ‐
dierne vil have os til at tro, at det er en konspira‐
tions teori, men det har været omtalt af ledere i år ti ‐
er. Ikke kun George Bush Senior, Bill Clinton og 
Nelson Mandela, men også verdensberømte filan ‐
troper som Cecil Rhodes, David Rockefeller, Henry 
Kissinger og endda George Soros.

FN fremlagde i 2015 deres kontroversielle Agen ‐
da 2030. Den er næsten identisk med Klaus Schwabs 
Great Reset. FN ønsker ligesom Schwab at sikre, at 
fattigdom, sult, forurening og sygdom i 2030 ikke 
længere plager jorden.

Det lyder fint, men vent, til du læser det med 
småt. Planen er, at Agenda 2030 skal betales af os, 
borgerne. Ligesom de nu beder os om at give afkald 
på vores rettigheder til fordel for folkesundheden, 
vil de bede os om at give afkald på vores rigdom for 
at bekæmpe fattigdom. Dette er ikke konspirations ‐
teorier. Det står på deres officielle websted. Det 
kom  mer til at handle om følgende: FN ønsker, at 
skat  terne fra de vestlige lande skal deles op af eli ‐
tens megakoncerner for at skabe et helt nyt sam ‐
fund. Den nye infrastruktur, fordi de fossile brænd ‐
stoffer er væk i 2030.

Til dette projekt siger FN, at vi har brug for en 
verdensregering, nemlig FN selv.

FN er enig med Schwab i, at en pandemi er en 
gylden chance for at fremskynde gennemførelsen af 
Agenda 2030.

Det er bekymrende, at WEF og FN åbent indrøm ‐
mer, at pandemier og andre katastrofer kan bruges 
til at omforme samfundet. Vi må ikke tænke let om 
dette og foretage grundig forskning.

Artikel af Alexandra Bruce, LINK
Video af Covid Lie, LINK

https://forbiddenknowledgetv.net/monopoly-an-overview-of-the-great-reset-follow-the-money/
https://www.bitchute.com/video/XVJivdiC4hWB/
https://rumble.com/vn7lf5-monopoly-who-owns-the-world-must-see.html
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af James Bacque, artikel fra canadisk magazine 
Saturday Night, sep. 1989, LINK

I foråret 1945 var Adolph Hitlers Tredje Rige på 
randen af sammenbrud, klemt mellem den Røde 
Hær, der rykkede vestpå mod Berlin, og de ame ‐
rikanske, britiske og canadiske hære, under gene ‐
ral Dwight Eisenhowers overordnede kommando, 
der bevægede sig østpå over Rhinen. Siden land ‐
gangen på D-dagen i Normandiet i juni havde de 
vestlige allierede vundet Frankrig og Nederland ‐
ene tilbage, og nogle af Wehrmacht-kommandan‐
terne forsøgte allerede at forhandle om lokale 
overgivelser. Andre enheder fortsatte imidlertid 
med at adlyde Hitlers ordre om at kæmpe til sidste 
mand. De fleste systemer, herunder transport‐
systemer, var brudt sammen, og civile, der var på 
panisk flugt fra de fremrykkende russere, strejfede 
rundt på fri fod.
-------

"Sultne og bange, lå de i kornmarker kun 15 meter fra 
os og ventede på det rette tidspunkt til at springe op 
med hænderne i vejret"; sådan beskrev kaptajn H. F. 
McCullough fra 2. Anti-Tank Regiment Division det 
kaos, der opstod under den tyske kapitulation ved 
slutningen af Anden Verdenskrig. På halvanden dag 
overgav 500.000 tyskere sig ifølge feltmarskal 
Bernard Montgomery til hans 21. armégruppe i 
Nordtyskland.  Kort efter V-E Day - den 8. maj 1945 
- var den britisk-canadiske fangst i alt mere end 2 
millioner. Der findes stort set intet om deres behan‐
d  ling i arkiverne i Ottawa eller London, men nogle 
sparsomme oplysninger fra Den Internationale Røde 
Kors Komité, de berørte hære og fangerne selv tyder 
på, at næsten alle fortsat var ved godt helbred. Und ‐
er alle omstændigheder blev de fleste af dem hurtigt 
løsladt og sendt hjem eller overført til franskmænd ‐
ene for at hjælpe med genopbygningen efter krigen.  
Den franske hær havde selv taget mindre end 
300.000 fanger.

Ligesom briterne og canadierne stod amerikanerne 
pludselig over for et forbløffende stort antal over‐
givende tyske tropper: den endelige optælling af 
fang er taget af den amerikanske hær i Europa (eks ‐
klusive Italien og Nordafrika) var på 5,25 millioner.  
Men amerikanerne reagerede meget forskelligt.

Blandt de første af amerikanernes fanger var en kor ‐
poral Helmut Liebich, som havde arbejdet i en luft ‐
værnseksperimentalgruppe i Peenemunde ved Øst ‐
er  søen. Liebich blev taget til fange af amerikanerne 
den 17. april i nærheden af Gotha i Midttyskland. 42 
år senere husker han levende, at der ikke var nogen 
telte i lejren i Gotha, kun pigtrådshegn omkring en 
mark, der hurtigt blev til mudder. Fangerne fik en 
lille ration mad den første dag, men den blev der  ef ‐
ter halveret. For at få den blev de tvunget til at løbe 
en spidsrod. De løb på hug mellem linjerne af ameri ‐
kanske vagter, som slog dem med pinde, mens de 
løb hen imod maden. Den 27. april blev de overført 
til den amerikanske lejr i Heidesheim, der var mere 
våd, hvor der i flere dage slet ikke var mad, og der-
efter meget lidt. Udsatte, udsultede og tørstige be ‐
gynd te mændene at dø. Liebich så mellem ti og 30 
lig om dagen blive slæbt ud af hans afdeling B, som i 
begyndelsen havde omkring 5.200 mand. Han så en 
fange tæve en anden til døde for at få hans stykke 
brød. En nat, da det regnede, så Liebich, at siderne af 
de huller, som de var i ly i, og som var gravet i blød 
sandjord, styrtede sammen over mænd, der var for 
sva  ge til at kæmpe sig ud. De kvaltes, før nogen 
kunne nå frem til dem. Liebich satte sig ned og 
græd. "Jeg kunne næsten ikke tro, at mennesker kunne 
være så grusomme mod hinanden."
Tyfus brød ud i Heidesheim omkring begyndelsen af 
maj. Fem dage efter V-E Day, den 13. maj, blev 
Liebich overført til en anden amerikansk krigsfange ‐
lejr, i Bingen-Rudesheim i Rhinlandet nær Bad 
Kreuznach, hvor han fik at vide, at fangerne var et 
sted mellem 200.000 og 400.000, alle uden husly, 
mad, vand, medicin eller tilstrækkelig plads.

Snart blev han syg af dysenteri og tyfus. Han blev 
flyttet igen, halvt bevidstløs og i delirium, i en åben 
togvogn sammen med ca. 60 andre fanger: mod 
nord vest ned ad Rhinen med en omvej gennem Hol ‐
land, hvor hollænderne stod på broerne for at smad ‐
re sten ned i hovedet på fangerne.  Nogle gange af ‐
fy  rede de amerikanske vagter advarselsskud i nær ‐
heden af hollænderne for at holde dem væk. Efter 
tre nætter hjalp hans medfanger ham med at vakle 
ind i koncentrationslejren i Rheinberg, nær grænsen 

til Holland, igen uden husly eller mad.

Da der endelig kom lidt mad, var den rådden. I ing ‐
en af de fire lejre havde Leibich set noget ly for fan ‐
g erne. Dødsraten i de amerikanske Rheinland-lejre 
var på dette tidspunkt, ifølge overleverede data fra 
en lægeundersøgelse, omkring 30 procent om året.  
En normal dødsrate for en civilbefolkning i 1945 var 
mellem en og to procent.

En dag i juni så Liebich gennem hallucinationer på 
grund af sin feber "Tommies" komme ind i lejren.  
Briterne havde indtaget Rheinberg, og det reddede 
sandsynligvis hans liv. På dette tidspunkt vejede 
Liebich, der er 1,80 meter høj, 96,8 pund.

Ifølge historier, der den dag i dag fortælles af andre 
tidligere fanger fra Rheinberg, var amerikanernes 
sidste handling, inden briterne overtog stedet, at de 
bulldozerede en sektionsniveau, mens der stadig var 
mænd, der boede i deres huller i jorden.

I henhold til Genève-konventionen er krigsfanger 
ga  ranteret tre vigtige rettigheder: at de skal have 
mad og husly på samme niveau som basistropper 
eller depottropper fra den tilfangetagende magt; at 
de kan sende og modtage post; og at de skal have 
besøg af delegerede fra Det Internationale Røde 
Kors (ICRC), som i hemmelighed skal rapportere om 
deres behandling til en beskyttende magt. (I Tysk ‐
lands tilfælde var Schweiz, da regeringen gik i op ‐
løsning i krigens slutfase, blevet udpeget som be ‐
skyttelsesmagt).

Faktisk blev tyske fanger, der blev taget af den ame ‐
rikanske hær i slutningen af Anden Verdenskrig, 
næg tet disse og de fleste andre rettigheder ved en 
række specifikke beslutninger og direktiver, der 
hov edsageligt stammede fra SHAEF - Supreme 
Head quarters, Allied Expeditionary Force (det 
øverste hovedkvarter for den allierede ekspeditions ‐
styrke). General Dwight Eisenhower var både 
øverst kommanderende for SHAEF - alle de allierede 
hære i det nordvestlige Europa - og øverstkomman‐
derende for de amerikanske styrker i det europæiske 
område. Han var underlagt Storbritanniens og USA's 
kombinerede stabschefer (CCS), USA's fælles stabs ‐
chefer (JCS) og den amerikanske regerings politik, 
men i mangel af udtrykkelige direktiver - om det 
mod   satte eller andet - lå det endelige ansvar for be ‐
handlingen af de tyske fanger i amerikanske hænder 
hos ham.

"Gud , jeg hader tyskerne", skrev Eisenhower til sin 
kone Mamie i september 1944.  Tid ligere havde han 
over for den britiske ambassadør i Wa shing ton sagt, 
at alle de ca. 3.500 officerer i den tyske ge neralstab 
skulle "udryddes".

I marts 1945 anbefalede 
Eisenhower i en meddelelse til 
de kombinerede stabschefer, 
underskrevet og paraferet af 
Eisenhower, at der blev opret ‐
tet en ny klasse af fanger - 
Disarmed Enemy Forces, eller 
DEF'er - som i modsætning til 
krigsfanger, der er defineret i 
Genève, ikke ville blive fodret 
af hæren efter Tysklands kapi ‐
tulation. Dette ville være et 
direkte brud på Genève-
konventionen. Meddelelsen, 
der er dateret den 10. marts, 
hævder bl.a. følgende: "Den 
yderligere for plig telse til 
vedligeholdelse, der følger af at 
erklære de tys ke væbnede 
styrker for krigsfanger [sic], 
hvilket ville kræve, at der 

Eisenhowers dødslejre
Den sidste beskidte hemmelighed fra WWII

Kald det hensynsløshed, kald det repres ‐
salier, kald det fjendtlig forsømmel ses ‐
politik: En million tyskere, der blev taget 
til fange af Eisenhowers hære, døde i 
fangenskab efter kapitulationen.

Eisenhower underskrev selv 
anmodningen om at oprette en 
kategori af fanger, der ikke var 
omfattet af Genève-konventionen

En tysk avis, Rhein-Zeltung, har identificeret dette 
ubeskrevne fotografi af tyske krigsfanger fra den 
amerikanske hær som: lejr i Sinzig-Remagen, forår 1945

https://archive.org/details/EisenhowersDeathCamps_201502
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skulle leveres rationer i samme omfang som til basis ‐
tropper, ville vise sig at være langt ud over de allie re ‐
des kapacitet, selv hvis alle tyske kilder blev udnyttet."  
Den slutter: "Der anmodes om Deres god kendelse. De 
eksisterende planer er blevet udarbejd et på dette 
grundlag."
Den 26. april 1945 godkendte de kombinerede chefer 
DEF-statusen kun for krigsfanger i amerikanske 
hæn    der: de britiske medlemmer havde nægtet at 
ved   tage den amerikanske plan for deres egne fang er. 
De kombinerede chefer bestemte, at status for de af ‐
væbnede tropper skulle holdes hemmelig.

På det tidspunkt havde Eisenhowers generalkvarter ‐
mester i SHAEF, general Robert Littlejohn, allerede 
to gange reduceret rationer til fangerne, og en 
SHAEF-meddelelse underskrevet "Eisenhower" havde 
rapporteret til general George Marshall, den ameri ‐
kanske hærs stabschef, at fangerne ikke ville få 
"noget husly eller andre bekvemmeligheder....".
Problemet var ikke forsyningerne. Der var mere end 
nok materiale oplagret i Europa til at bygge fange ‐
lejre. Eisenhowers særlige assistent, general Everett 
Hughes, havde besøgt de enorme forsyningslagre i 
Napoli og Marseille og rapporteret: "Der er flere lag ‐
re, end vi nogensinde kan bruge. De strækker sig så 
langt øjet kan se." Mad burde heller ikke have været 
et problem. I USA var hvede- og majsoverskuddene 
større end nogensinde før, og der var en rekordhøst 
af kartofler. Hæren selv havde så mange fødevarer i 
reserve, at da et helt lager ved et uheld blev slettet 
fra forsyningslisten i England, blev det ikke bemær ‐
k  et i tre måneder. Desuden havde det internationale 
Røde Kors over 100.000 tons fødevarer på lager i 
Schweiz. Da det forsøgte at sende to togladninger af 
dette til den amerikanske sektor i Tyskland, afviste 
officerer fra den amerikanske hær togene med den 
begrundelse, at deres lagre allerede var overfyldte 
med ICRC-mad, som de aldrig havde uddelt.

Ikke desto mindre var det gennem forsyningssiden, 
at afsavnspolitikken blev gennemført. Vand, mad, 
telte, plads, medicin - alt, hvad der var nødvendigt 
for fanger ne, blev holdt fatalt nede. Lej r   en 
Rheinberg, hvor korporal Liebich kunne komme op i 
mid  ten af maj, rystende af dysenteri og tyfus, havde 

in gen mad overhovedet, da 
den blev åbnet den 17. april. 
Lige som i de andre store lejre 
på "Rhinengene", som 
amerikanerne åbnede midt i 
april, var der ingen vagttårne, 
telte, byg  ninger, 
madlavningsfaci liteter, vand, 
latriner eller mad.

George Weiss, der er tank re ‐
pa    ratør og nu bor i Toronto, 
hus ker sin lejr ved Rhinen: 
"Hele natten måtte vi sidde 
oppe og klemme os mod hin ‐
anden. Men manglen på vand 
var det værste af alt. I tre og en 
halv dag havde vi slet ikke 
noget vand. Vi skulle drikke 
vores egen urin...."
Menig Heinz T. (hans efter ‐
navn er tilbageholdt efter 
hans ønske) var lige fyldt 18 
år på hospitalet, da amerikan‐
erne kom ind på hans afdeling 
den 18. april. han og alle hans 
medpatienter blev ført ud til 
lejren i Bad Kreuzpath i Rhin ‐
landet, som allerede havde fle ‐
re hundrede tusinde fanger.  
Heinz var kun iført et par 
shorts, sko og en skjorte.

Heinz var langt fra den yngste 
i lejren, som også rum  mede 
tusindvis af fordrevne tyske 
civile. Der var børn på helt 

ned til seks år blandt fangerne, samt gravide kvinder 
og mænd over 60 år. I begyndelsen, da der stadig 
voksede træer i lejren, lykkedes det nogle mænd at 
hugge grene af for at lave et bål. Vagt  erne beordre ‐
de, at ilden skulle slukkes. I mange af indhegning er ‐
ne var det forbudt at grave huller i jorden for at 
kun  ne søge ly. "Det eneste, vi havde at spise, var 
græs," husker Heinz.

Charles von Luttichau var i rekonvalescens der ‐
hjem  me, da han besluttede sig for at overgive sig fri ‐
villigt til de amerikanske tropper, der var ved at be ‐
sæt  te hans hus. Han blev bragt til Camp Kripp ved 

Rhinen nær Remagen.

"Vi blev holdt i overfyldte pigtrådsbure i det fri med 
næsten ingen mad," huskede han for nylig. "Mere end 
halvdelen af dagene havde vi slet ingen mad. På resten 
fik vi en lille K-ration. Jeg kunne se på pakken, at de 
gav os en tiendedel af de rationer, som de uddelte til 
deres egne mænd.... Jeg klagede til den amerikanske 
lejrkommandant over, at han brød Genève-konven ‐
tion  en, men han sagde bare: "Glem konventionen. I 
har ingen rettigheder.'"
"Latrinerne var bare træstammer, der blev kastet over 
grøfter ved siden af pigtrådshegnene. På grund af syg ‐
dom var mændene nødt til at aflægge afføring på jord ‐
en. Snart var mange af os for svage til at tage bukser ‐
ne af først. Så vores tøj blev smittet, og det samme var 
mudderet, hvor vi måtte gå og sidde og ligge ned. Un ‐
d  er disse forhold begyndte vores mænd meget snart at 
dø. I løbet af få dage døde nogle af de mænd, der var 
gået sunde og raske ind i lejren. Jeg så vores mænd 
slæ  be mange lig hen til lejrens port, hvor de blev smidt 
løst oven på hinanden på lastbiler, som kørte dem væk."
Von Luttichau's mor var amerikaner, og han emigre ‐
rede senere til Washington, D.C., hvor han blev 
historiker og skrev en militærhistorie for den ame ‐
rikanske hær, han var i Kripp-lejren i ca. tre måned er.

Wolfgang Iff, der var fængslet i Rheinberg og stadig 
bor i Tyskland, beretter, at i hans underafdeling med 

måske 10.000 fanger blev der hver dag slæbt 30-50 
lig ud. Iff, der var medlem af begravelsesarbejds ‐
grup  pen, fortæller, at han hjalp med at slæbe de dø ‐
de fra sit bur ud til lejrens port, hvor ligene blev 
trans porteret med trillebør til flere store stålgarager. 
Der fjernede Iff og hans hold tøjet fra ligene, rev 
halv  delen af deres aluminiumshundemærke af, 
spred te ligene i lag på femten til tyve, med ti skovl ‐
fulde brændt kalk over hvert lag, indtil de var stablet 
en meter højt, lagde de personlige ejendele i en pose 
til amerikanerne og forlod stedet. Nogle af ligene 
var døde af koldbrand som følge af forfrysninger.  
(Det var et usædvanligt vådt og koldt forår.) Et du ‐
sin eller flere andre var blevet for svage til at klam  re 
sig til den træstamme, der var blevet kastet over 
grøften som latrin, og var faldet ned og druk net.

Forholdene i de amerikanske lejre langs Rhinen i 
slutningen af april blev observeret af to oberster i 
U.S. Army Medical Corps, James Mason og Charles 
Beasley, som beskrev dem i en artikel, der blev of ‐
fent liggjort i 1950: "Sammenkrøbet for at få varme 
bag pigtråd var det et frygtindgydende syn - næsten 
100.000 udmattede, apatiske, beskidte, magre, med 
stirrende blanke blikke, klædt i beskidte feltgrå uni ‐
former og stående til anklerne i mudder.... Den tyske 
divisionskommandant rapporterede, at mændene ikke 
havde spist i mindst to dage, og at vandforsyningen 
var et stort problem - men kun 200 meter væk løb 
Rhinen fuld af vand helt til breden."
Den 4. maj 1945 blev de første tyske krigsfanger i 
amerikansk varetægt overført til DEF-status. Sam me 
dag forbød det amerikanske krigsministerium post 
til eller fra fangerne (da Den Internationale Røde 
Kors Komité foreslog en plan for genoprettelse af 
post i juni, blev den afvist).

Den 8. maj, V-E Day, blev den tyske regering afskaf ‐
fet, og samtidig afskedigede det amerikanske uden ‐
rigsministerium Schweiz som beskyttelsesmagt for 
de tyske fanger (Canadas premierminister 
Mackenzie King protesterede over for udenrigsmini ‐
steriet i London mod den parallelle fjernelse af 
Schweiz som beskyttelsesmagt i de britisk-canadiske 
lejre, men han fik ikke medhold). Da dette var sket, 
meddelte udenrigsministeriet det internationale 
Røde Kors, at da der ikke længere var nogen beskyt ‐
telsesmyndighed at rapportere til, var der ikke læn ‐
g  ere nogen grund til at besøge lejrene.

Fra da af havde fanger, der blev tilbageholdt af den 
amerikanske hær, ikke adgang til nogen upartisk 
observatør, og de kunne heller ikke modtage mad ‐
pakker, tøj eller medicin fra nogen hjælpeorganisa ‐
tion eller breve fra deres familie.

General George Pattons amerikanske tredje armé 
var den eneste hær i hele det europæiske område, 
der befriede et betydeligt antal fanger i maj måned, 
hvilket reddede mange af dem fra den sandsynlige 
død. Bothe Omar Bradley og general J.C.H. lee, Co ‐
m  mander Communications Zone (Com Z) Euro pe, 
beordrede en frigivelse af fanger inden for en ug  e 
efter krigens afslutning, men en SHAEF-ordre un    d ‐
erskrevet "Eisenhower" annullerede dem d. 15. maj.

Samme dag talte general Eisenhower og premier ‐
minister Churchill ifølge et referat af deres møde om 
at reducere fangernes rationer. Churchill bad om en 
aftale om omfanget af rationer til fanger, fordi han 
snart ville være nødt til at annoncere nedskæringer i 
den britiske kødration og ønskede at sikre, at fang ‐
er  ne "så vidt muligt ... skulle fodres med de forsy ning ‐
er, som vi bedst kunne undvære". Eisenhower svar ‐
ede, at han allerede havde "givet sagen betydelig 
opmærksomhed", men at han planlagde at genover ‐
veje det hele for at se, "om en yderligere reduktion 
var mulig". Han fortalte Churchill, at krigsfangerne 
havde fået 2.200 kalorier om dagen. (Den 
amerikanske hærs lægekorps anså 2.150 som det ab ‐
solutte minimum for subsistensniveauet for stille ‐
sid dende voksne, der levede i ly. De amerikanske 
trop per fik 4.000 kalorier om dagen). Hvad han ikke 
for tal  te Churchill var, at hæren slet ikke fodrede 
DEF' er  ne eller fodrede dem langt mindre end dem, 

Arbejdsholdet fjernede hundetegn, 
afklædte ligene og stablede dem i lag, 
der var indlejret med brændt kalk.
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der sta dig havde status som krigsfanger.

Rationerne blev reduceret igen kort efter dette: en 
direkte nedskæring blev registreret i Quartermaster 
Reports. Men der blev også foretaget indirekte ned ‐
skæringer. Den ene var virkningen af de ekstraordi ‐
nære forskelle mellem antallet af fanger som angivet 
på rationeringslisterne og de officielle regnskaber og 
mellem optællingerne i lejren og det faktiske antal 
fanger i lejrene.

Den omhyggelige general Lee blev så bekymret over 
disse uoverensstemmelser, at han sendte et udford ‐
rende telegram fra sit hovedkvarter i Paris til 
SHAEF' s hovedkvarter i Frankfurt:

"Dette hovedkvarter har betydelige vanskeligheder 
med at etablere et passende grundlag for at rekvirere 
rationer til de krigsfanger, der i øjeblikket er tilbage ‐
holdt på denne skueplads... Som svar på forespørgsler 
fra dette hovedkvarter ... har SHAEF offentliggjort ad ‐
skillige varierende opgørelser over antallet af fanger 
på skuepladsen."
Han citerer derefter den seneste SHAEF-opgørelse:

"Kabel ... dateret 31. maj angiver 1.890.000 krigsfanger 
og 1.200.000 afvæbnede tyske styrker til rådighed. De 
bedste tilgængelige tal i dette hovedkvarter viser 
krigs  fanger i ComZ 910.980, i ComZ midlertidige ind ‐
hegninger 1.002.422 og i Twelfth Army GP 965.125, 
hvil ket giver i alt 2.878.537 og yderligere 1.000.000 af ‐
væbnede tyske styrker i Tyskland og Østrig."
Situationen var forbløffende: Lee rapporterede en 
million eller flere mænd i den amerikanske hærs lej ‐
re i Europa, end SHAEF sagde, at den havde i sine 
bø  g  er. Men han kæmpede med vinden: han var nødt 
til at basere sin madudlevering på det antal fanger, 
som SHAEF G-3 (operationer) havde givet ham.

I betragtning af den generelle uro var svingende og 
upræcise opgørelser sandsynligvis uundgåelige, men 
mere end 1 million fanger kan faktisk ses forsvinde 
mellem to rapporter fra Theatre Provost Marshal, 
der blev udsendt samme dag, den 2. juni. Den sidste 
i en række daglige rapporter fra TPM logger 
2.870.400 krigsfanger på lager den 2. juni. Den første 
rapport i den nye ugentlige serie, der er dateret sam ‐
me dag, siger, at der kun er 1.836.000 til rådighed. På 
et tidspunkt i midten af juni blev fangestyrken på 
rationeringslisten vist som 1.421.559, mens der iføl ‐
ge Lee's og andre beviser sandsynligvis var næsten 
tre gange så mange.

At sprede rationerne tyndere var en måde at garan ‐
tere sultedøden på. En anden blev opnået ved en un ‐
derlig bogføring i hæren i juni og juli. En million 
fan g er, som havde modtaget i det mindste noget 
mad på grund af deres nominelle krigsfangestatus, 
mistede deres rettigheder og deres mad, da de i hem ‐
melighed blev overført til DEF-status. Skiftet blev 
fore taget bevidst over mange uger med omhyggelig 
opmærksomhed på at opretholde plausible balancer i 
SHAEF's ugentlige POW- og DEF-rapporter. (Disk ‐
repansen mellem dem, der blev "flyttet" fra POW-
status i perioden fra 2. juni til 28. juli, og dem, der 
blev "modtaget" i DEF-status, er kun 0,43 procent). 
Denne omklassificering til DEF krævede ikke nogen 
overførsel af mænd til nye lejre eller involverede 
nogen ny organisation for at få tyske civile forsy ‐
ning er til dem. Mændene blev, hvor de var. Det ene ‐
ste, der skete, var, at deres sparsomme smule mad 
fra den amerikanske hær blev stoppet ved hjælp af 
en skrivemaskines klirren.

Virkningen af en politik, der var arrangeret ved 
hjælp af regnskaber og formidlet ved hjælp af blink 
og nik - uden skriftlige ordrer - var først at mysti fi ‐
cere, derefter at frustrere og derefter at udmatte de 
officerer på mellemste rang, der var ansvarlige for 
krigsfangerne.

En oberst i Quartermaster Section i de fremskudte 
amerikanske kampenheder skrev allerede den 27. 
april en personlig bøn til Quartermaster General 
Robert Littlejohn: "Bortset fra de 750 tons, som vi har 
modtaget fra 15. armé, er der ikke modtaget nogen fø ‐

de varer, og jeg forventer heller ikke at modtage nogen. 
De ønskværdige klasse II og IV (rationer), som vi har 
modtaget, er udelukkende kommet fra hærenes side, 
efter personlig appel og har været ubetydelige i for ‐
hold til de krav, som tilstrømningen af krigsfanger 
stiller til os."
Rygterne om forholdene i lejrene gik i den ameri ‐
kan ske hær. "Hold da op, de lejre var dårlige nyheder," 
sagde Benedict K. Zobrist, en teknisk sergent i læge ‐
korpset. "Vi blev advaret om at holde os så langt væk, 
som vi kunne." I maj og begyndelsen af juni 1945 un ‐
dersøgte et hold af læger fra det amerikanske læge ‐
korps nogle af lejrene i Rhinlandet, hvor der var lidt 
over 80.000 tyske krigsfanger. Rapporten mangler i 
den relevante afdeling i National Archives i Wa ‐
shing  ton, men to sekundære kilder gengiver nogle 
af resultaterne.  De tre største dødsårsager var diarré 
og dysenteri (behandlet som én kategori), hjertesyg ‐
domme og lungebetændelse. Men lægerne registre ‐
rede også dødsfald som følge af "afmagring" og 
"udmattelse", hvilket er en anstrengelse af den medi ‐
cinske terminologi. Og deres data afslørede dødsrat er, 
der var 80 gange så høje som enhver norm i freds  tid.

Kun 9,7 procent til 15 procent af fangerne var døde 
af årsager, der klart var forbundet med mangel på 
mad, såsom afmagring og dehydrering og "udmattel ‐
se". Men de andre sygdomme, som direkte kunne til ‐
skrives eksponering, overbelægning, snavs og man ‐
g      lende sanitet, blev uden tvivl forværret af sult. Som 
rapporten bemærkede: "Eksponering, overfyldte stal ‐
de og mangel på mad og sanitære faciliteter bidrog al ‐
le til disse for høje (døds)tal." Det skal huskes, at disse 
data blev taget fra krigsfangelejrene, ikke fra DEF-
lejrene.

Ved udgangen af maj 1945 var der allerede flere døde 
i de amerikanske lejre, end der ville dø i atom ‐
spræng    ningen i Hiroshima.

Den 4. juni 1945 meddelte et telegram underskrevet 
"Eisenhower" Washington, at det var "tvingende nød ‐
vendigt at reducere antallet af fanger hurtigst muligt 
ved at udskrive alle klasser af fanger, som de allierede 
sandsynligvis ikke vil få brug for". Det er svært at 
for   stå, hvad der var årsagen til dette telegram. Ingen 
årsag til det fremgår af den massive telegramtrafik, 
der overlever perioden i arkiverne i London, 
Washington og Abilene, Kansas. Og langt fra at be ‐
ordre Eisenhower til at tage eller beholde fanger ha ‐
v  de de kombinerede chefer i deres meddelelse af 26. 
april opfordret ham til ikke at tage flere fanger ind 
efter V-E-dagen, ikke engang til arbejd s kraft. Ikke 
desto mindre blev mere end 2 millioner DEF'er 
beslaglagt efter den 8. maj.

I juni blev Tyskland opdelt i besættelseszoner, og i 
juli 1945 blev SHAEF opløst. Eisenhower, der vendte 

tilbage til sin rolle som USA's 
øverstkommanderende gene ‐
ral i Europa, blev militær gu ‐
vernør for den amerikanske 
zone. Han fortsatte med at 
hol de repræsentanter for Røde 
Kors ude, og den amerikanske 
hær meddelte også de ameri ‐
kanske nødhjælpshold, at zon ‐
en var lukket for dem. Den 
var også lukket for alle nød ‐
hjælps forsendelser - indtil 
december 1945, hvor en min ‐
dre lempelse trådte i kraft.

Fra juli overgav amerikanerne 
også mellem 600.000 og 
700.000 tyske fanger til 
franskmændene for at hjæl pe 
med at udbedre de skader, 
som deres land havde lidt 
under krigen. Mange af de 
overførte var i fem ameri kan ‐
ske lejre, der var samlet om ‐
kring Dietersheim nær Mainz 
i den del af Tyskland, der net ‐
op var kommet under fransk 

kontrol. (de fleste af de øvrige var i amerikanske 
lejre i Frankrig).

Den 10. juli overtog en fransk enhed Dietersheim, 
og sytten dage senere ankom en kaptajn Julien for at 
overtage kommandoen. Hans rapport er bevaret 
som en del af en undersøgelse fra hæren om en strid 
mellem Julien og hans forgænger. I den første lejr, 
han kom ind i, vidnede han om at have fundet mud ‐
ret jord "mennesker levende skeletter", hvoraf nogle 
døde, mens han så på. Andre krøb sammen under 
papstykker, som de holdt fast i, selv om det var en 
varm juli-dag. Kvinder, der lå i huller i jorden, stir ‐
rede op på ham med hungerødem, der udbulede de ‐
res maver i en grov parodi på graviditet; gamle 
mænd med langt, gråt hår så ham svagt; børn på 
seks eller syv år med sultens vaskebjørneringe kig ‐
gede på ham fra livløse øjne. To tyske læger på 
"hospitalet" forsøgte at pleje de døende på jorden 
under den varme himmel, mellem mærkerne af det 
telt, som amerikanerne havde taget med sig. Julien, 
som havde kæmpet mod tyskerne med sit regiment, 
3erne Regiment de Tirailleure Algeriens, tænkte 
med rædsel: "Det er ligesom fotografierne fra 
Buchenwald og Dachau."
Der var 103.500 mennesker i de fem lejre omkring 
Dietersheim, og blandt dem talte Juliens officerer 
32.640, som ikke kunne udføre noget som helst ar ‐
bej de. Disse blev straks løsladt. I alt to tredjedele af 
de fanger, som franskmændene overtog fra ameri ‐
kanske lejre i Tyskland og Frankrig den sommer, var 
ubrugelige til erstatningsarbejde. I lejren i Sainte-

Det var den amerikanske hærs politik ikke at give dem "husly eller andre be kvem ‐
meligheder". I fangelejrene boede mændene i huller i jorden, som de selv gravede.

Kvindelige medlemmer af det tyske militær i en 
krigsfangelejr for kvinder i Regensburg, Tyskland, 
8. maj 1945
En artikel dateret 24. april 1945 i en ameri kansk 
avis indrømmer, at den amerikanske hær har 
dræbt 992.578 tyske krigsfanger efter tilfangetag ‐
else i løbet af blot 21 dage fra 1. til 22. april 1945.



side 28 af 32 Vakstidende #3 - januar 2023 forside ↑

Marthe blev 615 ud af 700 fanger rapporteret som 
værende ude af stand til at arbejde. I Erbiseul nær 
Mons i Belgien var ifølge en skriftlig klage 25 % af 
de mænd, som franskmændene modtog, "dechets", 
dvs. affald.

I juli og august steg hærens fødevarereserver i Euro ‐
pa med 39 procent, som den amerikanske kvarter ‐
mester Littlejohn til sin tid meddelte Eisenhower.

Den 4. august dømte en ordre på én sætning under ‐
skrevet "Eisenhower" alle slidfanger, der stadig var til 
rådighed i de amerikanske lejre, til DEF-status: "Med 
øjeblikkelig virkning vil alle medlemmer af de tyske 
styrker, der er i amerikansk varetægt i den amerikan ‐
ske besættelseszone i TYSKLAND, blive betragtet som 
afvæbnede fjendtlige styrker og ikke som havende sta ‐
tus som krigsfanger." Der blev ikke givet nogen be ‐
grund else. De overlevende ugentlige opgørelser ty ‐
der på, at den dobbelte klassifikation blev opret ‐
holdt, men for de krigsfanger, der nu blev behandlet 
som DEF'er, firedobledes dødsraten i løbet af få uger 
fra 0,2 procent om ugen til 0,8 procent.

De langvarige DEF'ere døde næsten fem gange så 
hurtigt. Den officielle "Weekly PW and DEF Report" 
for den uge, der sluttede den 8. september 1945, fin ‐
d es stadig i USA's nationalarkiv i Washington. Den 
viser et samlet antal på 1.056.482 fanger, der tilbage ‐
holdes af den amerikanske hær i det europæiske tea ‐
ter, hvoraf omkring to tredjedele er identificeret som 
krigsfanger. Den anden tredjedel - 363.587 mænd - er 
DEF'er. I løbet af denne ene uge døde 13.051 af dem.

I november 1945 afløste general Eisenhower George 
Marshall som stabschef for den amerikanske hær og 
vendte tilbage til USA. I januar 1946 var der stadig et 
betydeligt antal fanger i lejrene, men ved udgangen 
af 1946 havde USA næsten nedbragt sine fangelejre 
til nul. Franskmændene fortsatte med at holde hun ‐
d   red tusindvis af fanger i 1946, men reducerede grad ‐
vist antallet til nul omkring 1949. I løbet af 1950'erne 
destruerede hæren det meste ikke-registrerede ma ‐
teriale vedrørende de amerikanske fangelejre.

Eisenhower havde beklaget tyskernes nyttesløse 
forsvar af riget i krigens sidste måneder på grund af 
spild af liv. Mindst ti gange så mange tyskere - utvi ‐
vl somt 800.000, næsten helt sikkert mere end 
900.000 og højst sandsynligt over 1 million - døde i 
de franske og amerikanske lejre, som der blev dræbt i 
alle kampene på Vestfronten i Nordvesteuropa fra 
USA's indtræden i krigen i 1941 og frem til april 1945.

af James Bacque, artikel fra det canadiske 
magasin Saturday Night, september 1989, LINK
Yderligere ressourcer:

- I "Eisenhowers dødslejre": En amerikansk 
fængselsbetjent mindes, LINK
- Eisenhowers Holocaust - hans slagtning af 1,7 
millioner tyskere, LINK

af Amy Mek, RAIR, 27. aug. 2022, LINK
I en to-etagers murstensbygning i Medellín, 
Colombia, arbejder forskere i fugtige laboratorier, 
hvor de hver uge avler 30 millioner genetisk modifi‐
cerede myg i laboratorier. De tager sig af insekter ‐
nes behov, mens de vokser fra larve til puppe og til 
voksen, og de holder den rette temperatur og fodrer 
dem med rigelige portioner fiskemel, sukker og selv ‐
følgelig blod. Derefter bliver de sat ud i naturen i 11 
lande.

Milliardæren Bill Gates, som finansierer projek‐
tet, forsikrer os om, at det ikke er en scene fra en 
gy serfilm. "Fabrikken er virkelig. Og de myg, der 
bliver sluppet løs, terroriserer ikke de lokale. De er med 
til at redde og forbedre millioner af liv." Ligesom hans 
"covid-vacciner" har "reddet" millioner af liv eller 
hans" tidligere vaccinationsprojekter har gjort 
tusindvis af kvinder sterile i Indien og Kenya. Eller 
selv hans polio-vacciner har forårsaget lammelser, 
kramper og feberkramper i Afrika syd for Sahara, 
Afghanistan, Congo og Filippinerne.

Wolbachia-bakterien
"De myg, der dyrkes på 
denne fabrik, bærer 
Wolbachia  -  bakterien, som 
forhindrer dem i at overføre 
dengue-virus og andre vira 
- herunder Zika, chikun‐
gunya og gul feber - til 
men   nesker. Ved at sætte 
dem ud og opdrætte dem 
sammen med vilde myg, 
spreder de bakterien, hvil ‐
ket reducerer virus    smitte og 
beskytter millioner af men ‐
nesker mod sygdom", hæv ‐
der Gates - ligesom hans 
"covid-vacciner" har "redu  ‐
c e ret" virussmitte og har 
"beskyttet" millioner af 
mennesker mod sygdom.

Forskning udført i 
Indonesien har vist, at 
myg, der bærer 

Wolbachia, giver 77 procent beskyttelse mod 
denguefeber, og 86 procent er effektive mod 
hospitalsindlæggelse. Ligesom hans 'corona-
vacciner' giver næsten 100 procent 'beskyttelse' mod 
covid og hospitalsindlæggelse.

11 lande
Myggene udsættes i Colombia, Brasilien, Mexico, 
Indonesien, Sri Lanka, Vietnam, Australien, Fiji, 
Kiribati, Ny Kaledonien og Vanuatu - i alt 11 lande.

Gates planlægger at opdrætte hundredvis af 
millioner af Wolbachia-myg. Har Gates og hans 
forsk ere overvejet alle de variabler, der sandsyn‐
ligvis vil forekomme i forbindelse med et program, 
hvor en ny vektor til spredning af en bakterie an‐
vendes af et insekt, der bider mennesker og andre 
dyr og i den forbindelse injicerer denne bakterie i 
dem? Hvor er den et-, to-, fem- og tiårige rapport 
om sikkerheden ved et sådant program fra et 
kontrolleret miljø?

What could possibly go wrong?

Hr. James Bacque forskede i efterkrigstiden i 
Tyskland. Han undersøgte omhyggeligt 
Rhinen Meadow-lejrene i de "amerikanske" 
og franske zoner og bestemte det sande antal 
døde. Den zionistiske klike omkring 
Eisenhower, Morgenthau og Baruch gennem‐
førte et holocaust på de tyske soldater i 1945-
1946. De gående tyske skeletter og bunker af 
lig blev dengang også kaldt jødiske, og derfor 
blev Holocaust på jøderne udbredt med 
falske fotos og film - af hr. Hitchcock.

Advarsel: Gates-finansieret fabrik 
opdrætter 30 millioner myg om 
ugen til udsætning i 11 lande
Milliardær Bill Gates, der finansierer projektet, 
"forsikrer" os om, at det ikke er en scene fra en gyserfilm

https://archive.org/details/EisenhowersDeathCamps_201502
https://www.ihr.org/jhr/v10/v10p161_Brech.html
https://rense.com/general46/germ.htm
https://rairfoundation.com/warning-gates-funded-factory-breeds-30-million-mosquitoes-a-week-for-release-in-11-countries/
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af Michael Delavante, 5. jan. 2010, LINK
Såkaldte "falske flag-operationer" beskrives normalt 
som iscenesatte terrorhandlinger udført af regering ‐
er eller organisationer for at skabe en offentlig me ‐
ning til en dagsorden, der normalt ville møde massiv 
modstand blandt den offentlige mening. De begår 
spek  takulære handlinger og angreb og lægger der ‐
efter skylden på en gruppe eller et land, de ønsker at 
dæmonisere. Nazisternes afbrænding af rigsdags ‐
bygningen i Berlin med hjælp fra en sindslidende 
kommunist beskrives normalt som et klassisk ek ‐
sem pel. Med det som påskud blev der så startet en 
jagt på kommunister.

Lad os tage et kig på nogle af de mest berømte 
falske flag-operationer i historien.

Eksempel 1: SÆNKNINGEN AF LUSITANIA

På et møde mellem præsident Woodrow Wilsons 
nærmeste rådgiver, oberst Edward Mandell House, 
og Storbritanniens udenrigsminister, Lord Grey, i 
1915 blev det drøftet, hvordan USA skulle inddrages 
i Første Verdenskrig. Lord Grey: "Hvad ville Amerika 
gøre, hvis tyskerne sænkede et amerikansk passager ‐
skib? Oberst House: "Så tror jeg, at der ville komme et 
vredesudbrud, som ville feje hen over hele nationen, og 
det ville være nok til at få os ind i krigen." Tyskerne 
vidste, at amerikanerne planlagde at smug  le våben 
til briterne via passagerskibe, og at de kun ne bruge 
et angreb som et påskud for at deltage i krigen, men 
de var tilbageholdende med at dræbe civile for at 

stoppe det. I stedet forsøgte tyskerne at indrykke 
annoncer i amerikanske aviser for at advare ameri ‐
ka nerne mod at rejse med Lusitania, men kun én 
avis i hele USA offentliggjorde den. I maj 1915 blev 
1.200 mennesker ofret, efter at daværende marine ‐
minister Churchill beordrede skibet til at sætte fart ‐
en ned og derefter bevidst førte det langs farvande, 
hvor briterne vidste, at der opholdt sig tyske ubåde, 
og skibet blev sænket.

Eksempel 2: PEARL HARBOUR

På trods af valgløfter i 1940 om at holde USA ude af 
krigen planlagde præsident Roosevelt og krigsmi ni ‐
ster Stimson i hemmelighed at få USA til at deltage i 
krigen. Dette er blevet bevist af militærhistorikere 
og andre. I modsætning til sine admiralers råd valg ‐
te Roosevelt at flytte en stor flådestyrke fra vest ‐
kyst  en til Pearl Harbor, som var et langt mere ube ‐
skyttet sted. Det havde knækket den japanske kode 
og vidste, hvad der ville ske, men for at retfærdig ‐
gøre sin indtræden i Anden Verdenskrig ofrede det 
en stor del af sin flåde og tusindvis af uskyldige 
men    nesker. Journalisten, fotografen og forfatteren 
Robert B. Stinnett var selv i US Navy under Anden 
Verdenskrig og har dokumenteret, at USA ikke blot 
vidste, at angrebet var på vej, men at de endda pro ‐
vokerede det, bl.a. ved at blokere japanerne.

Eksempel 3: OPERATION GLADIO

Gladio var en storstilet operation, som blev iværksat 
af britiske og amerikanske efterretningstjenester i 
1958 og fortsatte indtil midten af 1970'erne. Opera‐
tionen bestod af hemmelige guerillastyrker, der blev 
oprettet i hele Europa for at beskytte mod kommu‐
nistisk indflydelse efter afslutningen af den kolde 
krig. Kernen i planen var forskellige former for ter‐
rorisme mod civilbefolkningen, især i Italien. Med 
hjælp fra forskellige højreorienterede organisationer 
blev der gennemført en bølge af angreb, hvor hund ‐
redvis af uskyldige mennesker døde, og skylden blev 
derefter lagt over på kommunistiske terrorister. Et af 
de største terrorangreb fandt sted på togstationen i 
Bologna, hvor 85 mennesker døde og over 200 blev 
såret. Denne operation er nu meget veldokumen te ret.

Eksempel 4: OPERATION NORTHWOODS

KKeennddttee  FFaallssee  FFllaagg--
ooppeerraattiioonneerr  ii  hhiissttoorriieenn

9/11 (2001) var efter manges mening et krystalklart 
eksempel på en False Flag Operation, men det var 
på ingen måde første gang i historien, at eliten 
havde udnyttet denne taktik til at gennemtvinge 
sin beskidte dagsorden.

https://greatreject.org/pine-needles-a-super-drug-against-the-harmful-spike-proteins-of-the-covid-jab/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3180677/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/allemansratten/aktiviteter/plocka-blommor-bar-och-svamp/
https://www.vaken.se/kanda-false-flag-operationer-i-historien/
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Operation Northwoods var en plan, der blev udarbe‐
jdet i 1962 af det amerikanske militær for at retfær ‐
dig  gøre en invasion af Cuba. Planen beskriver, hvor ‐
dan den vil myrde cubanere i USA, iværksætte ter ‐
rorkampagner i flere amerikanske byer, sænke civile 
fly og amerikanske skibe. I dokumentet beskrives 
det også, hvordan lister over de døde i amerikanske 
aviser vil skabe en ånd af hjælp i landet. Planen var 
ikke blot et tænkt krigsscenarie. Den var blevet god ‐
kendt til gennemførelse af alle undtagen forsvars ‐
minister Robert McNamara. Det eneste, der mang ‐
lede, var en godkendelse af, at der ville blive gen ‐
nemført en række terrorangreb mod landets egen 
befolkning. Heldigvis skete det aldrig.

Eksempel 5: TONKIN BLUFFEN I sommeren 1964 angreb sydvietnamesiske soldater 
under ledelse af den amerikanske general Westmo ‐
re land nogle øer ud for Nordvietnams kyst. Den 3. 
august meddelte USA, at nordvietnamesiske kanon ‐
både havde beskudt amerikanske krigsskibe ud for 
kysten. I 1993 bekræftede amerikanske officielle kil ‐
der, at hændelsen i Tonkinbugten var blevet fabrik ‐
eret af USA. Men den daværende præsident Johnson 
og eliten fik det påskud, de havde brug for til at i ‐
værksætte en omfattende krigsindsats. Uden yder ‐
ligere undersøgelser vedtog Kongressen en reso  lu ‐
tion, der bemyndigede præsident Lyndon Johnson 
til at træffe alle nødvendige foranstaltning er for at 
"for svare USA". De 20.000 militære rådgivere blev su p    ‐
p leret med kamptropper, og der blev iværksat en mas    ‐
siv bombekampagne i nedslagtningen af Vietnam.

Kære venner og medforkæmpere,
Jeg ønsker jer og jeres kære en god start på et 
lykkeligt, frit og selvbestemmende nyt år 2023.
Der er stadig en masse arbejde foran os, og vo ‐
r es kollektive kamp mod den globale eli tes tek ‐
nokratiske dagsorden er i fuld gang. Men der er 
allerede en klar og vigtig delsejr at erklære:
Aldrig før har mennesker over hele kloden 
oplevet og anerkendt med så stor 
klarhed, hvad det vil sige at kon ‐
frontere en fælles fare og at have 
et fælles mål for øje.
Fra Australien til Europa til 
Canada, fra USA til Brasilien og 
fra Sydafrika til New Zealand: 
Overalt i verden forstår borgere 
og hele folk, hvordan deres fri ‐
hed, deres grundlæggende rettig ‐
heder og deres selvbestemmelse 
er ved at blive frataget dem af ly ‐
dige og marionetlignende rege  ‐
ringer. Tidligere friheder og ret ‐
tig  heder, som nu skal overføres 
til overnationale organer som 
WHO, FN eller WEF i overens ‐
stemmelse med en globalistisk og 
falsk elites vilje. Organer, der 
hver ken er demokratisk legiti me ‐
ret af denne verdens folk, eller 
som kan holdes politisk ansvar ‐
lige af borgerne.
Digital kontrol, elektroniske 
sundhedscertifikater, klima ‐
hysteri, ødelæg gelse af velstand 
gennem kunstig energi mangel, 

afindustrialisering og øde læg  gelse af gårde og 
landbrugsvirksom heder, ødelæg gelse af den 
traditionelle familie som en kil de til styrke og 
kernen i enhver nation, ag gres  siv LGTBQ-
propaganda med henblik på bevidst ødelæg ‐
gelse af børnesjæle og en na turlig kønsiden‐
titet, samt afskaffelse af kon tanter, kontrol 
med medierne, den overdrev ne regimentering 
af internettet med staten, der spionerer på 

selv den mest private kom munikation gennem 
datalagring og chat kon  trol, skal forvand le en ‐
gang frie borgere til en rettighedsløs, mod‐
stands løs og fuld stændig kontrollerbar masse 
af bortskaffelse i de globalistiske eliters 
jerngreb.
Og alligevel forbliver jeg håbe fuld. Fordi der 
nu er opstået en skarp bevidsthed om disse 
farer i hele verden. Borgere, aktivister og 

nogle politikere fra forskellige 
politiske om råder, fra venstre til 
højre, er sam  men begyndt at op ‐
bygge glo bale, udbredte og effek‐
tive net værk for at skubbe tilbage 
mod den teknokratiske dagsorden 
af den globale elite. Mange folk, 
man  ge sprog, nogle gange titu ‐
sindvis af kilometer mellem os, 
men en enkelt idé og et enkelt 
fæl les mål er det, der allerede har 
bragt os så tæt sammen, at vi nu 
kun taler et enkelt sprog: Det er 
frihedens og selvbestemmelsens 
sprog!
Jeg ser derfor frem til 2023 og 
ønsker Dem, kære læsere, alt det 
bedste i det nye år!
Med venlig hilsen, 
Christine Anderson,
medlem af Europa-Parlamentet
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