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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”.


