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Han repræsenterer de mørke kræfter, som vi kæmper imod. Han 
er formand for World Economic Forum, hvor verdens ledere og 
elite mødes hvert år i Davos i Schweiz. WEF har en plan for 
menneskeheden – en plan, du ikke har stemt for, men som de 
bestemmer. De danske politikere har skrevet under på denne plan, 
som handler om at indføre et totalitært samfund i verden, hvor 
den enkelte intet kan eje og intet kan bestemme.
De vil tage alting fra os, vores hjem, vore private 
ejendele, retten til selv at bestemme over vores 
egen krop, vores fri bevægelighed under dække 
af bl.a. sundheds- og klimahensyn. Alt skal ejes 
af staten, og de vil have den fulde kontrol med 
dine bevægelser og dine tanker. De er i fuld 
gang med at tage vores gode helbred fra os 
med injektion af den eksperimentelle vaccine, 
igen og igen. Bivirkninger skal vi åbenbart bare 
finde os i og vi bliver udskammet, hvis vi 
nægter. Befolkningen bliver hidset op imod 
hinanden, for de regeringstro og de 
vaccineskeptiske lever i hver deres segmenterede 
verden, og forståelseskløften er ufattelig dyb.

Med 20.000 kan JFK21 stille op til folketingsvalg - vejledning:
* Hav dit NEM-ID parat
* Gå ind på www.vaelgererklaering.dk
* Klik på knappen 'IGANGSÆT VÆLGERERKLÆRING'
* Følg deres vejledning
Efter en uge skal vælgererklæringen bekræftes i eboksen.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev: www.jfk21.dk/nyhedsbrev

Magten, pengene og 
sundheden tilbage

til folket!
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1) Naturmedicin ligestilles igen med
konventionel medicin og farmaceutika.
2) Sundhedsstyrelsen og praktiserende læger
må ikke sponsoreres af medicinalvareindustrien.
3) Universiteterne skal ud over patenterbar syntetisk medicin også 
uddanne i naturlig upatenterbar medicin og sund kosts 
helbredende virkning.
4) Forskere, der har modtaget økonomisk støtte eller sponsorater, 
skal offentliggøre det i deres afhandlinger.
5) Vacciner skal indeholde en varedeklaration, herunder om den 
indeholder formaldehyd, kviksølv, aluminium eller andre 
kræftfremkaldende og sundhedsskadelige ingredienser.
6) Vi ønsker at der maksimum må være 30 km til en skadestue.
7) Ingen – hverken mennesker eller firmaer – kan tage patent på 
liv. Hvis man vil forske i genmanipulation, skal det ske til hele 
menneskehedens fordel.

AKTUELT
Lige nu er hele jordens 
befolkning stærkt udfordret af, 
at vi ifm. Covid-19 har fået 
indført mere og mere 
fascistiske love, der kan skrues 
op og ned for. Vi kan se, at vi i 
mange, mange år er blevet 
bedraget og ført bag lyset af 
myndighederne, som nu deler os op i et A- og et B-hold, hvor B-
holdet (som ikke tager forsøgsvaccinen) bliver sygeliggjort, 
udskammet og marginaliseret i pressen. Vi sætter lys på løgnene 
og uretfærdighederne og stiller de ansvarlige til regnskab. Der 
kommer et retsopgør, og mange får travlt ved håndvasken.

I JFK21 er vi ofte på gaden 
med demonstrationer og 
oplysningskampagner. Vi 
mødes flere gange om 
ugen i vores smukke hus i 
Nærum, hvor vi 
planlægger aktionerne og 
sender notifikationer om 
ansvarspådragelse til dem, 

som skal oplyses om, at de muligvis er ved at overtræde både 
national og international lovgivning. Det kunne være skoleledere, 
som opfordrer eleverne til at lade sig teste og vaccinere. Vore 
hjerter bløder for de uskyldige børn og unge mennesker, som skal 
leve deres liv med eventuelle bivirkninger på lang sigt. Eller de 
gamle på plejehjemmene, som rask væk får stukket en 
eksperimentel sprøjte i armen. Disse overgreb skal stoppes nu, jo 
før desto bedre.

Stifter og formand
JFK21 er stiftet af vor formand, Mads Palsvig.
Som tidligere investment-banker har han ved sit 
indgående kendskab til pengeverdenen afsløret 
hvor uretfærdigt og uhensigtsmæssigt hele 
banksystemet er for folket.

1) Kontrollen med og gevinsten ved pengeskabelsen skal tilbage til 
folket.
2) Staten udsteder landets penge gældfrit og uden renter.
3) Pengemængden øges med 4% om året (ca. 80 mia. DKK pr. år).
4) Alle mennesker får en konto og en aktie direkte i en Folkeejet 
Nationalbank. Denne aktie kan ikke pantsættes, sælges eller gå i arv.
5) Alle indskudsordninger, statsgaranti og statsstøtte til privatejede 
banker ophører.
6) Statens indtjening ved at udstede landets penge (DKK 80 mia.) 
fordeles ligeligt til befolkningen i form af borgerdividende.
7) Finanstilsynet gøres uafhængig af økonomiske interesser og må 
ikke høre under og ej heller finansieres af banksektoren.

SUNDHED

ØKONOMI

Vores 31 mærkesager om bl.a. økonomi og 
sundhed skaber grundlaget for et lykkeligt og 
retfærdigt liv for alle, hvor mennesker, dyr og 
natur trives side om side.


