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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
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