Til kamp mod teknokratisk diktatur
Folkebevægelsen mod Teknokratisk Diktatur
Vi kræver Frihed, Lighed og Fællesskab

Sammen vinder vi kampen

Frihed længe leve - Frihed længe leve - Frihed længe leve

Nej! Til den nye epidemilov
Vidste du at ordet tvang fremgår 60 gange
i den nye epidemilov
Vidste du at dine børn, din familie og ikke mindst dig selv
vil blive tvangsvaccineret.
Vidste du at hvis du voldeligt modsætter dig tvangsvaccination kan du risikere
op til 8 års fængsel
Vidste du at, hvis du nægter at blive testet vil du blive hentet og tvunget i
isolation – muligvis på en militærbase
Vidste du at, du vil blive udelukket fra samfundet og dets goder hvis du nægter
at blive testet eller vaccineret
Vidste du at, staten vil komme til at, kunne sælge din
private ejendom
Vidste du at, den nye epidemilov også gælder
for fremtidige epidemier
Det frie valg – væk for altid
Ældre og sundhedsministeren får eneretsbestemmelse
over dit og din families liv
Forslag til - Lov om epidemier m.v. (epidemiloven) Sagsnr.: 2007933
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/3c60f361-f79d-4596-8e6e1f64d973b9f4/Lovforslag.pdf

Epidemiloven
Ifølge UDKAST TIL den nye epidemilov er der 3 kategorier af sygdomme.
Katagori A: En meget dødelig sygdom som SARS, EBOLA og MERS
Katagori B: En meget smitsom men ikke særligt dødelig sygdom som Polio,
Influenza og Covid 19
Katagori C: En Samfundskritisk sygdom, sundhedsministeren bestemmer,
hvem der hører under katagorien, det behøver ikke at være en
sundhedsfaglig beslutning.
Sundhedsministeren bestemmer, hvad der er en samfundskritisk sygdom, det behøver ikke
at være en sundhedsfaglig vurdering.
Der udpeges 9 personer i hver af Danmarks 5 regioner: 1 sygeplejerske, 1 læge, 1 dyrlæge,
1 fra told og skat, 1 fra beredskabsstyrelsen, 3 medlemmer af regions rådet samt
politidirektøren der også fungerer som formand for rådet.
De kan hver især beslutte, hvem der skal tvangsvaccineres på en formodning om en
samfundskritisk sygdom.
Politi, militær og private udbydere kan tvinge sig adgang til dit hjem og tvangsvaccinere dig.
De private udbydere kan være Black Water, ISS, firmaer med lejesoldater og G4S, der som
eksempel råder over en halv million ansatte. De private udbydere behøver ikke at være danske,
og det er heller ikke et krav, at de kan tale dansk.
Med andre ord, 45 personer i Danmark kan bestemme, at du skal tvangsvaccineres.
På en formodning om at du har en samfundskritisk sygdom, de vil så lovligt kunne sende
private udbydere, som ikke er danske, hjem til dig, tvangsvaccinere dig og isolere dig i en egnet
facilitet. Ikke et hospital, et hotel eller et fængsel eller en militær barak, det kan være en egnet
facilitet, der er stillet til rådighed af en privat udbyder.
Corona er karakteriseret som en katagori B sygdom

Hvorfor er Danmark lukket ned?

Når man fjerner folks frihed og selvbestemmelse, må det følges op af BEVISER.
Hvor er regerings bevis for at der er en farlig virus iblandt os?
Indtil videre har corona vist sig MINDRE DØDELIG end den årlige influenza.
Hvis den danske epidemilov gennemføres så vil Danmark i praksis rent juridisk set være
et Bolsjevistisk diktatur, hvor teknokrater og bureaukrater vil kunne gøre fuldstændig hvad
de vil. Alle kan risikere at blive lukket inde på ubestemt tid, på en formodning om en
”samfundskritisk sygdom”.

Lovgivningens indflydelse på danskernes hverdagsliv og menneske forfølgelse
Regeringens krav om afstand, mundbind og forsamlingsforbud samt optakt til gennemførelse
af vaccinering af hele verdens befolkning, kan ikke undgå at medføre en opdeling af
befolkningen med for og imod, eller i dem og os.
Historien burde have lært os, hvor galt det kan gå hvis menneskerettigheder ikke respekteres.
I FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne står der for eksempel:
”Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.”
Ifølge FN er der forskellige advarselstegn, der kan give risiko for folkedrab og tegnene følges
særskilt af FN.
Med hensyn til corona-krisen er der især 2 forhold der kræver opmærksomhed:
1 Handlinger, som kan udskille visse grupper.
Er der for eksempel propaganda, der opdeler folk i ”os” og ”dem”?

2 Omstændigheder, der kan understøtte folkedrab.
Sker der for eksempel pludselig eller gradvis styrkelse af militæret eller
andre militante grupper?
Bliver bestemte gruppers rettigheder begrænset, eller svækkes de
borgerlige rettigheder og friheder?

Bill Gates vaccine vanvid og hjernevask er også ankommet til Christiansborg
Mette udtaler allerede 5.april 2020:

At lukke Danmark ned til DKK 1033 Mia, bryde Grundloven, indskrænke folks frihed, skabe frygt og
panik i befolkningen tjener ingen udover de multinationale selskaber, der ønsker at sælge deres
livsfarlige tvangsvacciner, og teknokrater der øjner muligheder for magt over den befolkning, de får
deres løn for at tjene. Det er magt misbrug.

Nu vil vi vide det Mette!

Hvordan sover du om Natten?

Verdens største MaskeBal
Tænk at hele verdens befolkning har underlagt sig en MASKERADE, i forsøget på at bevare
sin mobilitet. Hvordan kunne det ske?
Næsten hele verden har ladet sig rive med, store dele af samfundet er lukket ned og
befolkninger på verdensplan lader sig tyrannisere i et verdensomspændende maskebal.
Det er lykkedes globallisterne at tegne et billede af en dødelig virus, der vil overtage magten
over liv og helbred samt sikre den visse død.
En del af forklaringen på, hvordan det er lykkedes at overbevise befolkningen, er
globallisternes vidtgående brug af propaganda og samarbejde med de fleste landes regeringer
og teknokrater, om forebyggelse og eliminering af en ”fælles dødelig pandemi”.
Propagandastrategien er en forestilling om at genoprette og sikre folkesundheden.
Denne tro har medført en accept af diverse restriktioner og foranstaltninger mod den
almindelig befolkning, og er med til at bane vejen for påbud om brug af mundbind i det
offentlige rum, indførelse af tvangsvaccination, frihedsberøvelse og husarrest.
Restriktioner der som udgangspunkt medfører vidtgående krænkelser af menneskers
grundlæggende rettigheder!
På verdensplan inddrages krænkelse af grundlæggende rettigheder, nu også som en del af den
officielle politik og lovgivning.
Løbende bliver danskerne præcenteret for sundhedskrav og påbud, der tilsyneladende hverken
kan forklares eller forsvares.
Spørgsmålet er hvordan vi som mennesker og som land, skal overleve de sundhedsråd og
restriktioner, der bliver formidlet som eneste mulighed for den menneskelige overlevelse?
Skal vi rende rundt som levende døde, når vi alle er blevet vaccineret med livs nedbrydende og
sundhedsskadelige vacciner, der er fyldt med giftstoffer, og ikke har dokumenteret effekt.
Skal vi som mennesker lægge krop og liv til medicinalindustriens verdensomspændende forsøg
med vaccinering og med manipulation af den menneskelige arvemasse?
Skal vi som mennesker blindt acceptere tab af personlig frihed, ret til selvbestemmelse og
øvrige almindelige menneskerettigheder?
Vejen er banet for medicinalindustriens storhedstid, hvor mange blindt tror på den ensidige
fortælling der spredes via tv-kanaler.
Befolkningen i Danmark har på rekordtid accepteret diverse foranstaltninger, hvor coronatest
mundbind og forsamlingsforbud er blevet en integreret del af hverdagen, og nu får vi også
besked om, at vaccinen snart er klar til brug.
Det er ikke svært at forestille sig alle de restriktioner, der vil følge, når det handler om at guide
befolkningen til at lade sig vaccinere.

Vagt i gevær
Kritikere af den ”nye verdensorden” kan ikke komme til orde. Verdensbefolkningen mister
derved muligheden for at få informationer fra flere sider, hvilket gør det svært at gennemskue
propagandaen.
Med andre ord, der er ikke længere ytringsfrihed, ligesom man heller ikke har ret til at mødes
som man ønsker. Dette er i direkte modstrid med de almindelige menneskerettigheder.

Hvad skete der med demokratiet? Vi får at vide, det skal gå stærkt. Går demokratiet for
langsomt til, at der kan træffes beslutninger i fællesskab?
Betyder det så, at demokratiet har spillet fallit? Vil det sige, at befolkningen blindt skal følge
regeringens krav om nedlukning, og det endda på baggrund af en virus, der hvad dødelighed
angår, kan sammenlignes med en almindelig influenza.
Er det en rimelig baggrund for, at der skal træffes enevældige beslutninger, der har stor
indflydelse på en hel befolknings daglige liv, rettigheder, økonomi og fremtid ?
Vil det sige, at demokrati ikke er godt nok, når der skal træffes sundhedsfaglige beslutninger,
og at beslutninger så i stedet skal tages af enkelt personer, der agerer ud fra eksperters råd
eller deres egen og eksperters ideologi?
På samme måde som under 2 verdenskrig, i nazi tyskland?

Der var et yndigt land
Hvordan kunne det ske? at vores smukke grønne land, som ved et trylleslag, er totalt forandret.
Det land hvor vi alle har følt os heldige over, at være født.
Danmark vort fædreland.
Det Danmark hvor vi alle har levet i et menneskeværdigt og frit samfund.
Det Danmark hvor, man kunne glæde sig over trygheden, livet, mulighederne og fremtiden.
Nu er friheden afløst af forsamlingsforbud, hjemme karantæne, test tyranni og maske påbud.

Folkepartiet Jorden Frihed Kundskab er et politisk parti,
der er imod grundlovsstridige indgreb, den nye epidemilov, tvangsvaccination og 5G.

Det er nu vi skal stå sammen.
Giv din støtte – ved at udfylde en vælgererklæring: https://www.vaelgererklaering.dk/
Din opbakning har stor betydning, og vil være med til at sikre Danmark og danskernes FRIHED.
.

Giv din underskrift
Erklæring fra sundhedsfagligt personale vedrørende Covid-19.
(Alle andre har også mulighed for at underskrive erklæringen)
Fra et sundhedsfagligt perspektiv stiller vi os uforstående overfor de lovindgreb, som regeringen
og folketinget har foretaget i forbindelse med det aktuelle udbrud af Covid-19.

https://www.skrivunder.net/erkla

2020 blev året hvor en dødelig pandemi hærgede i Danmark og fik det
samlede dødstal til at falde til det laveste siden 2015.

Den 11. marts 2020 blev Danmark lukket ned
I Danmark må vi nu se os overtaget at teknokratisk diktatur
2020

Restriktioner siden nedlukningen

6. marts 2020
11. marts 2020

Arrangementer over 1000 personer frarådes
Danmark forlanges delvist lukket ned.
Det betyder blandt andet, at behandlingsgarantien træder ud af kraft, offentligt
ansatte i ikke-kritiske funktioner bliver sendt hjem, forsamlinger over 100
personer forbydes, daginstitutioner, skoler, gymnasier, universiteter og
kulturinstitutioner lukker.
Alle ikke nødvendige rejser til hele verden frarådes
Danmarks grænser lukkes
Forbud mod forsamlinger på mere end ti personer bliver en realitet, og erhverv
som restauranter og frisører skal lukke. Samme dag er der også vedtaget hastelov
om hjælp til erhvervsliv.
Midlertidigt besøgsrestriktioner og forbud af besøg på sygehuse og plejehjem.
Der indføres midlertidig lov om tvangsvaccinering
Festivaler aflyses
Forsigtig genåbning efter påske. Det betyder, at vuggestuer, børnehaver samt 0.5. Klasse åbner.
Forbud mod store forsamlinger bliver dog forlænget til og med august.
Store festivaler som Roskilde Festival og Smukfest ved Skanderborg aflyses.
Små virksomheder får lov til at genåbne.
Det tæller blandt andet frisører, tandlæger og tatovører.
Indføres det første opholdsforbud for at undgå, at folk stimler sammen.
Dagen efter gives de første bøder for at overtræde opholdsforbud.
Restauranter, caféer og værtshuse må igen åbne dørene for gæster som led i fase
2 af genåbningen. Også efterskoler må genåbne.
Alle voksne i Danmark får fremover mulighed for at blive testet.
Testene kan foretages i de hvide telte, der er sat op over hele landet.
Fase 2 kan udvides, så museer, biografer og zoologiske haver straks får lov at
genåbne. En stor del af elever på gymnasier får lov at vende tilbage i skole, og
højskoler får lov at genåbne.
Hæves forsamlingsforbuddet fra 10 til 50 personer. Fitnesscentre, svømmehaller
og legelande må igen åbne.
Forsamlings forbuddet gælder nu for mere end 100 personer.
Det bekendtgøres at danskere kan få udbetalt tre ugers indefrosne feriepenge.
Det offentliggøres, at der igen kan rejses til og fra visse lande i EU- og
Schengenområdet samt Storbritannien.
Dagen efter præsenteres en sommerpakke, der blandt andet gør færger gratis for
cyklister og gående herhjemme.
Mundbind: Alle rejsende over 12 år skal nu i den kollektive trafik, færger og
taxaer bære mundbind eller visir. Påbuddet kommer, kort tid efter at kravet var
indført i kommuner med større smitteudbrud.
Forsamlingsforbud sænkes til 50 personer i 18 kommuner.
Åbningstider for barer og restauranter begrænses til klokken 24. Der opfordres til
at arbejde hjemme, undgå offentlig transport og undgå trængsel ved indkøb.

13. marts 2020
14. marts 2020
17. marts 2020

6. april 2020
14. april 2020
14. april 2020
20. april 2020
25. april 2020
18 – 20. Maj 2020
18 – 20. Maj 2020
20. maj 2020

8. juni 2020
8. juli 2020
15. juni 2020
27. juni 2020

22. august 2020

7. september 2020

26. oktober 2020

Forsamlingsloftet sænkes til 10 personer. Dog er eksempelvis skoler og
arbejdspladser undtaget, hvor flere kan være samlet.
Det anbefales, at der maksimalt er ti personer samlet i private hjem, og at man
maksimalt har kontakt med ti personer ud over ens kontakter i husstanden, på
arbejdet, fritidsaktiviteter eller skole.
Det er forbudt at sælge alkohol efter klokken 22.00
Barer og restauranter skal lukke kl. 22.00
De såkaldte vandrende arbejdstagere skal i fremtiden testes oftere.
Butikker, større end 2000 kvadratmeter, skal have synligt opsynspersonale.
Mindre butikker opfordres til at have det samme.
Det anbefales, at kun én person fra hver husstand køber ind ad gangen.
Det er forbudt at indtage alkohol i busser – herunder i såkaldte partybusser.
Der er fortsat krav om mundbind i kollektiv trafik, og det anbefales derudover, at
man så vidt muligt rejser uden for myldretiden.
Der er skærpede besøgsrestriktioner på sygehuse og plejehjem.
Både private og offentlige arbejdspladser opfordres til, at medarbejdere arbejder
hjemmefra, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt.
Politiet vil fortsat have mulighed for at nedlægge opholdsforbud eller udstede
påbud.

29. oktober

Mundbind bliver et krav alle steder hvor offentligheden har adgang.
De studerende på landets gymnasier, universiteter og handelsskoler skal også
bære mundbind, men dog kun, når de bevæger sig rundt på skolerne til og fra
klasserne.

4. november

Mink besætninger i hele Danmark beordres aflivet inklusiv avlsdyr

5. november

Nord Jylland lukkes ned

13. november

Ny epidemilov behandles i folketinget
Loven sikrer myndighederne tvangsadgang til privat hjem, tvangsvaccinering,
og internering væk fra eget hjem på en måned ad gangen og på ubestemt tid.

Stille krig - Det er Alvor !
Magthaverne har brugt medier og politikere til at terrorisere hele verden med deres såkaldte
virus. En påstået virus der ikke er meget værre end den årlige influenza, som over 600.000
i forvejen dør af hvert år. Spørg dig selv hvorfor varylerne på Christiansborg ikke lukkede
Danmark ned alle de andre år?
Politikere og medier har voldtaget os alle fysisk og psykisk, for at demoralisere os fuldstændigt.
Inden de sparker næste fase i gang af deres kriminelle forehavende.
Efterhånden er der samlet så meget viden om covid 19, som fortæller at Covid 19 er en
smitsom sygdom, men at det ikke er en særlig dødelig sygdom. Faktisk er Covid 19 ikke mere
dødelig end den årlige influenza. Ved den årlige influenza er dødeligheden på 0,2 procent, det
vil sige 0,2 procent af dem der er smittet med influenza.
Af den nye epidemilov fremgår det også, at covid 19 er en ikke særlig dødelig sygdom.
Alligevel fortsættes nedlukning af samfund på verdensplan.
Og politikerne, de er tilsyneladende alle faldet i medicinalindustriens suppegryde.
Politikerne læner sig op af eksperter og globallisters udtalelser uden evidens.
Uvildige eksperter der har malet et dystert billede af en virus, der kan udradere hele
menneskeheden, med mindre virussen udryddes ved diverse meget omkostningskrævende
tiltag og restriktioner.
Ja, der kan ikke være nogen tvivl om at verden efter dette, vil være forandret for altid!
Befolkningen holdes ude fra vigtige informationer og mange er skræmt ved tanken om
konsekvenserne for Covid 19 og føler sig magtesløse.
På verdensplan frygter folk for deres liv og sikkerhed, de retter ind, vil ikke træde ved siden af,
bærer mundbind, lader sig teste, går i isolation, forholder sig tavse og passive, alt imens det
samfund der er opbygget igennem mange år nedbrydes totalt.
Ja man kan spørge sig selv, hvor lang tid kan alverdens butikker holde til nedlukning?
Hvor lang tid kan alverdens lande holde til nedlukning af forretningslivet?
Hvor lang tid kan et land holde til manglende indtjening? Hvor meget skal denne nedlukning
koste hver enkelt borger? Hvad må nedlukningen koste Danmark?
I generationer har der været tale om en mere ligelig fordeling af goder her på jorden.
Hvem havde troet, at det så til gengæld er nødvendigt, at gøre Europa lige så fattige som Indien
og Afrika?
- Kan det tænkes, at globallisterne ønsker forretningslivet afløst af nethandel?
- Kan det tænkes, at globallisterne ønsker magt ved at gældsætte lande?
- Kan det tænkes, at globallisterne ønsker magt over liv og død?
En ting er sikkert, politikerne er ikke til at regne med, de regerer i blinde ud fra et fatamorgana,
der ikke eksisterer.

Der er ingen grund til at frygte corona mere end den årlige influenza!
Der er tale om en virus, verden er fuld af virusser. Der har altid været virusser, og der vil i al
evighed blive ved med at være virusser efter corona.

Det har vi som mennesker altid levet med, og det bliver vi også nød til i fremtiden.
Kan det tænkes, at den samlede mængde af virusser er konstant og proportional med liv?
Stop med at tro, at man kan rationalisere sig ud af alting, det er en meget naiv forestilling, som
vi som menneskehed for længst må være moden nok til at forstå, er alt for
omkostningskrævende både menneskeligt og økonomisk.
Ja, faktisk langt mere omkostningskrævende end udbyttet!
Vi har et liv, lad os leve det, mens vi er her.
Alting er som det altid har været, Ingen Virus kommer til at udradere hele menneskeheden!
Stop denne skræmme kampagne og stop så det Klynkeri.
Se konsekvensen i øjnene og luk Danmark op!
Konsekvenserne af indgrebene, som regeringen og folketinget har indført, er ude af
proportioner og gør mere skade end gavn for os alle sammen som enkeltpersoner, for
sundhedsvæsenet og for det danske samfund som helhed.
Restriktionerne og indgrebene bør ophæves øjeblikkeligt, så vi igen kan få et trygt og
velfungerende samfund.

Husk at børn fik forbud mod at gå i skole.
Grundloven blev revet over.
Grænserne er blevet barrierer.
Nationalstater tillader ingen at forlade deres eget land.

8. november 2020

Danmark går forrest.
Regeringen går efter total udryddelse af corona virus closter 5, det blev klart, da alle mink i Danmark
blev beordret aflivet den 4. november.
Dette skete på trods af, at der ikke er fundet levende virus i danske mink siden september måned.
Men som det anføres, man kan aldrig være for sikker.
Tilsyneladende er corona opsporing blevet Danmarks hovedinteresse, så man må forvente, at
samtlige virusser i Danmark går en hård tid i møde.
Ingen tvivl, dansk håndtering af corona er en ambitiøs plan, man går meget grundigt til værks
i Danmark. Derfor må det også forventes, at Danmark i lang tid fremover vil fortsætte jagten på selv
den mindste virus, der kan minde om corona.
Alle virusser må se frem til at blive lokaliseret, da regeringen som bekendt vil udrydde alt på vejen,
der kan minde om en virus.
Fantastisk, spørgsmålet er bare, hvordan verden vil se ud, når alle virusserne er væk?
Lad os håbe, at det ikke bliver den danske svinebesætning, der står for tur ved næste corona runde?

Hvornår må man trække vejret?
Har man ret til at trække vejret bare fordi man er menneske?
Er man uansvarlig, når man har brug for at trække vejret?
Kan det være rigtigt, at andre skal bestemme, om det er tilladt at trække vejret?
Skal man sætte sit helbred på spil, ved at bære maske?
Er det virkelig rigtigt, at du mindsker spredning af dødelig virus, hvis du bærer maske?
Hvordan kan det være, at regeringen har indført maske tvang, når det er bevist
sundhedsskadeligt at bære maske?

Brug af masker handler ikke om kontrol af virus
det handler om kontrol af mennesker

Brug af masker giver blodgas forgiftning
Blodgas forgiftning, Respiratorisk acidose udvikler sig, når CO2 dannet af kroppen ikke kan forlade
kroppen tilstrækkeligt. (dårligt vejrtrækningsarbejde)
Det øgede CO2- niveau i blodet vil bidrage til, at personen har nedsat årvågenhed og kan i alvorlige
tilfælde føre til CO 2 - bedøvelse.
Dette får personen til at trække vejret endnu dårligere, og der kan opstå en ond cirkel, hvor CO2niveauet stiger endnu mere.
Akut respiratorisk acidose kræver akut behandling.
Faktorer, som kan forværre respiratorisk acidose, omfatter rygning, beroligende midler og fedme.
Ved akut respiratorisk acidose og forværring af kronisk respiratorisk acidose sænkes blodets pH hvilket
kan give dødsfald.
Virkninger af den nedsatte pH inkluderer:
Hjertemusklen arbejder mindre
Hjerterytmen forstyrres og producerer arytmier
Blodtrykket falder

Maskerade
Hvis det danske maske-studie havde
vist en klar positiv maske effekt,
var det nok allerede blevet offentliggjort.

Nu må det stoppe
Undlad masker – så kan maskekravet ikke opretholdes
Undlad test – så vil grænserne igen blive åbnet

I en række undersøgelser viser videnskaben, at mundbind ikke har nogen effekt mod virus som
influenza, og corona er jo en influenza sygdom.
Dette faktum gør det meget svært, at forstå grundlaget for at hele befolkningen skal bære
mundbind. I stedet kunne man sige, at hvis nogen er bange for at blive smittet, så kunne man
benytte et mundbind.
Men at forlange at alle der er raske, skal bære mundbind. Det berettiger videnskaben ikke til.
Derfor må vi forlange at se den dokumentation som Søren B. mener at han har.
Søren B. har udtalt til DR, at der ikke er den perfekte evidens, men at der er dokumentation for
at mundbind kan anvendes som supplement, og som Søren B. siger: Anbefales mundbind også
af WHO, og tilføjer at der er rigelig dokumentation.
Når der ifølge Søren B. findes dokumentation, så bør han lægge dokumentationen frem.
Det er aldeles uacceptabelt, ikke at dele resultater med andre,
alt imens hele verden bliver pålagt at bære masker.
Det er nøjagtigt det samme, der er kendetegnet ved hele denne epidemi, at der ikke har
kunnet lægges dokumentation for noget, således at borgere og videnskaben kan diskutere
hvad undersøgelserne viser. Det er ikke i orden !
Man kan have alle mulige teoretiske overvejelser, om masker virker, eller ikke virker.
Det berettiger ikke til at man bare kan sige, at masker holder spyt og partikler tilbage, når der
rent faktisk er lavet undersøgelser, der viser at maskerne ikke har nogen effekt.
Det må man da forholde sig til. Så derfor Søren B. du må lægge den dokumentation frem, som
du har, og som formentlig slet ikke findes. For at noget skal være videnskabeligt dokumenteret,
skal der være et positivt resultat for at det virker.
Det er hele grundlaget for videnskaben.
Der findes oversigt på nettet frit tilgængelig, lister over undersøgelser, og der findes
ingen der fortæller at mundbind virker!

Luk din forretning op - Smid mundbleen - Drop corona testen
Så længe vi er tavse, så længe vi ikke gør noget, så kan globallisterne plyndre
og voldtage os lige så meget som de har lyst til.
Danmark vil blive forandret sagde Mette F, da hun skubbede
Danmark ud i den værste krise nogensinde.
På vej mod 100.000 nye arbejdsløse. Tusindvis af små og
mellemstore virksomheder er allerede gået konkurs, og det er
kun begyndelsen. Flere industrier vil være færdige for altid.

Det skal stoppes, det er nu vi alle må stå sammen og kæmpe imod den
forestående ruin og globallisternes totale verdensherredømme.
Kan der være tale om konspiration?
I hvert fald er der noget galt med karakteren af denne corona krise.
Hvorfor var de nødt til at lukke hele verden ned. Kan det være fordi der dækkes over noget,
der er større? I september 2019 kollapsede ”The Shadow” Bank systemet.
Det er derfor, at central bankerne trykker milliarder af dollars. Over hele verden trykkes der penge.
Så da corona dukkede op, var det en dårlig undskyldning for at lukke verdensøkonomien ned, for at
skjule hvad der virkelig var sket. Hvad der foregår i verden lige nu, er aldrig sket før i historien.
Hvordan kan man bare lukke ned for hele verdensøkonomien?
I marts 2020 skete historiens største børs krak, men ingen hørte noget om det, fordi alle var
hjemme i karantæne. Folk tænkte på coronavirus, social distance og brug af mundbind.
Folk fik afledt opmærksomheden, og har overset det største bankrøveri i verdenshistorien.
Folk ved slet ikke hvad der foregår!
At det skulle foregå via en virus, eller hvad Nassim Taleb kalder en SORT SVANE.
Og endnu mere ødelæggende: At lukke hele verdensøkonomien ned!
At gøre millioner af mennesker arbejdsløse, og destruere de små selvstændige virksomheder.
Livsnerven i verden: for at redde de rige! De virkelig, virkelig super rige. Det er kriminelt!

Verdens Største Kvaksalver

https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI&t=262s

I stedet for atombomber har Bill Gates angrebet os med
mistænkelige virusser og besat hele verden.
Bill kan hurtigt skaffe vacciner og der tilbydes medicinhjælp
udbragt af lægekorps hjulpet godt på vej af militæret,
og NATO er parat til at gå i gang.
Der skal arbejdes hurtigt, så områder sikres.
Der må ikke være huller i smitte sporingen.
Prisen anslås til at være moderat med nedsat velstand
for over 3 trillioner dollars samt millioner og atter millioner
af døde.
Denne investering tilbyder betragtelige goder.
Udstyr skal spredes hurtigt i et globalt sundhedssystem.
Det giver lighed mellem mennesker, retfærdighed og
sikkerhed.

Beregninger for salg af verdensomspændende vaccinering viser, at Bill Gates vil gå fra at
være milliardær med en formue på 800 milliarder til en ny æra som trillionær.

Befolkningsundersøgelse fra University College i London
bør føre til genovervejelse af fremtidens teststrategier.

Bill Gates verdens største kvaksalver
Hvornår får du nok Bill?

36.061 tilfældige udvalgte personer rundt omkring i
England, blev testet i foråret 2020 over en periode på to
måneder. Beboere på plejehjem og hospitalsindlagte
indgik ikke i undersøgelsen.

Er det ikke nok, at du i forvejen ejer WHO
og medicinal industri i hele verden?
Skal vi alle uanset om vi er syge eller ej
underlægges din vaccinationskur?

-

- 625 personer klagede over symptomer, der kunne
skyldes COVID-19.

-

- 115 ud af de 36.051 personer havde faktisk virussen.

Der var engang, hvor vi kunne færdes frit
Hvor er vores selvbestemmelse over eget
liv og helbred blevet af?

-

- 27 af de 115 positive havde symptomer på
testdagen.

-

- De resterende 88 af de 115 smittede personer svarende til 76,5 procent var asymptomatiske, hvilket
vil sige, at personerne var symptomfri.

Nu er det tid – vi kræver tilbagebetaling
Vi tager magten tilbage
Du får ikke lov til at lænke os med
tvangsvaccination udgangsforbud og
adgangsbevis

Det handler om liv og død
Lægemiddelindustriens forretningsmodel opfylder
kriterierne for organiseret kriminalitet
Medicinal industrien der har vores overlevelse og velfærd i sine hænder er absolut den mest
uetiske branche i hele verden.
Resultatet er, vi kan ikke stole på forskningen, og vi kan slet ikke stole på markedsføringen,
hvor der bliver løjet utrolig meget om lægemidlerne.
Der var engang hvor man opfandt medicin for at kurere sygdomme. I dag opfinder man nye
sygdomme for at få sin medicin solgt. MEDICIN ER BLEVET BIG BUSINESS.
Faktisk er det ikke i medicinal firmaernes interesse, hvis folk skulle gå hen og blive raske.
Resultatet er, at lægemidler er en af de hyppigste dødsårsager, sammen med kræft,
hjertekarsygdomme og psykiske lidelser. Med andre ord, vi slår ufattelig mange mennesker
ihjel med lægemidler, og lægemidlernes side effekter, fordi der ikke vides nok om
skadevirkningerne. Ofte er patienter ikke klar over, at når de får det værre, er det på grund af
den medicin de tager.
Alligevel fortsætter patienterne med at tage medicin, fordi det er det, deres læge fortæller.
Mange ældre tager mange forskellige slags medicin. Desværre findes der ikke kendskab til
hvordan medicinen interagerer med hinanden, og om medicinen for eksempel giver uønskede
bivirkninger.
Når der kommer en ny sygdom, som aids, sars eller ebola, der slår nogen få tusinde ihjel, så
lyder der et ramaskrig. Men at lægemidler slår 100 tusindvis af mennesker ihjel, det tager man
helt stille og roligt. Det må da fortælle noget om, at systemet er ubrugeligt, og hvor radikalt det
burde laves om.

Skal befolkningen holdes i permanent ubalance?
KONSPIRATION PÅ HØJT PLAN det er, når industrien opkøber alle, den kan komme af sted med
at opkøbe. Medicinalindustrien opkøber i stor stil, og det er helt op til sundhedsministre, der
således er blevet korrumperede.
Selv i Danmark er tusindvis af læger på industriel lønningsliste.
Det er en effektiv form for korruption, medicinal industrien køber professorerne først, så køber
de cheferne for afdelingerne, de køber ikke yngre læger.
Dødelig medicin og organiseret kriminalitet
Når det kommer til vacciner, er det velkendt, at resultatet ikke er til at stole på.
Ulovlige aktiviteter og organiseret kriminalitet er vidt udbred i medicinalbranchen, og
verdens største medicinalfirma Pfizer er således også blevet dømt for organiseret kriminalitet
og sammensværgelse.
Medicinal industriens forbrydelser er blevet værre de senere år, det skyldes at selv bøder på

flere milliarder er mindre end, den indtjening medicinalfirmaerne opnår ved at snyde.
Skal der opnås tillid til medicinalbranchen, må verdens regeringer tilse at medicinalfirmaerne
ikke har mulighed for at snyde.
Industrien burde ikke have lov til at lave forsøg, det skal lægerne lave via offentlige midler.
Det er på globalt plan, industrien køber sig til loyalitet.
Når man afprøver medicin, så sørger medicinalfirmaerne for at alle er afhængige af industrien.
Medicinalfirmaerne designer selv forsøgene, og de læger der laver forsøgene, de får enten
penge til deres hospital eller forskning, og nogen gange private honorarer.
Undersøgelser er manipuleret i den måde, de er designet på, så de giver et resultat, der sikrer
firmaerne indtjening, og forskning der giver uønskede resultater tilbageholdes.
Det er jo ikke et fornuftigt system, hvis vi gerne vil vide hvad lægemidlerne er værd.

Staten må sikre sig, at der ikke er økonomisk incitament ved udvikling af medicin.
Det er ikke populært at fortælle sandheden i sundhedssystemet, man får mange fjender,
fordi mange mennesker tjener penge på falske præmisser.
Alle spiller med; læger, medicinalindustrien, sundhedsmyndighederne og politikerne.
Læger og forskeres karriere risikerer ødelæggelse, hvis uønskede resultater fremlægges.

I praksis er der tale om korruption
”Her har du en pose penge, dem kan du bruge præcis som det passer dig”.
Hospitaler - læger – klinikker
Når kriminalitet betaler sig, får man mere kriminalitet. Det er sådan kapitalisme fungerer.

Det må være muligt at gøre noget mere konstruktivt
end at gøre raske mennesker til patienter

Vaccination, vi kan ikke komme af med den igen.
Vidste du, at der findes DNA rester i alle vacciner og at denne
DNA gives videre til kommende generationer.
Når man spørger virologer og medicinalfimaer om hvad der
sker når mennesker insimineres med fremmed DNA, er svaret.
Vi ved det ikke.
At vacciner forurener mennesket med DNA burde være nok til,
at fjerne vaccinerne fra markedet.

Fest i Kina
Over 500 millioner rejsende er på farten, Kina har
rystet coronaen af sig.
Millioner af kinesere tager på efterårsferie
på kryds og tværs af det enorme land.
Samtidig med at økonomien er forbedret.
Fortsat - sidst i oktober er der stadig nærmest
ingen dødsfald i Kina.

En milliardær kan hjernevaske en hel verden.
Købe alt, kontrollere alt, købe censur på info om behandlinger som bevisligt virker.
Bilde en hel klode ind, at den eneste løsning er VACCINE. Det sker lige foran dine øjne,
realtime. Det er absurd ud over alle grænser hvad der foregår lige nu!
Massiv misinformation i form af vaccine propaganda og udelukkelse af information om
forebyggelse og behandling som virker.
Hvorfor mener Bill Gates, at kunne holde
virus ude fra mennesker, når han ikke kan
gøre det med windows?

Stop Gates - Stop Vaccine Vanviddet
INGEN behøver nogen Vaccine!
Der findes forebyggelse og der er behandling!

For at holde virus ude af mennesker
ønsker Gates at ændre menneskers gener
med en RNA vaccine fra
firmaet Moderna som Gates kontrollerer.
Herved bliver mennesker GMO,
en genetisk modificeret organisme,
som forresten er forbudt i EU !

Tjaaa - åbenbart ikke,
når det gælder at ændre mennesker!

INGEN af Corona Vaccinerne bliver langtids testet !
Langtids test er som navnet angiver, en test der foretages gennem lang tid, for at se om der
skulle være alvorlige bivirkninger. Bivirkninger som cancer, auto-immune sygdomme og
kronisk trætheds syndrom, kronisk hovedpine, migræne, neurologiske symptomer, transverse
myelitis (rygmarvs betændelse) for ikke at tale om død. Der er også spørgsmål vedr. hvordan
det går når en vaccineret person bliver udsat for en naturlig corona infektion.
Det er en meget vigtig test, for ved den tidligere SARS corona-1 fra 2003, døde forsøgsdyrene,
når de blev udsat for rigtig smitte efter en vaccination, immunsystemet gik grassat med
cytokinstorm, når de blev udsat for den rigtige virus.
Herudover kan vaccinerede være raske smittebærere. Af samme grund er det strengt
forbudt i Danmark, at vaccinere dyr mod de ondartede smitsomme sygdomme, som
for eksempel mund-og klovsyge og svinepest, som begge er virus.

Test tyranniet er skyld i nedlukning af erhverv, forsamlingsforbud, rejse restriktioner.

Den frie bevægelighed er afskaffet
Test - test og atter test - corana test tester ikke rigtigt!
Alt tyder på at langt størstedelen af "smittede" personer med corona ikke fejler noget, de har nemlig
testet, det man kalder "falsk positiv".
Måske tror du at falsk positiv opgøres efter de som er smittede?
Sådan er det ikke, de falske positive opgøres ud fra alle dem, som er TESTEDE.
Dette faktum er også årsagen til, at ham der har udviklet testen, siger at testen ikke kan benyttes til at
konstatere om man er smittet med corona. Man er nød til også at se på andre faktorer for at bedømme
testen, som for eksempel har man symptomer, hvilket største delen IKKE har.
Med andre ord, hvis man IKKE har nogen symptomer, har man ikke corona.
Hvis der for eksempel testes 10.000 mennesker og 250 af dem er testet positiv, og hvis vi ved at 2,3
procent af de testede er falske positive, vil det sige, at kun 20 ud af de 250 personer er reelt positive,
og har corona.
Altså er der 230 personer, som er testet positiv. De har ingen symptomer, og er ikke syge, men de har
en masse restriktioner på deres liv, og der er meget de ikke må.
Over det meste af Europa render folk rundt, og tror de har corona, fordi de er testet positiv.
De må ikke gå på arbejde, de skal være inden døre i 14 dage, de må ikke få besøg.
Dette er et setup, der benyttes som forklaring på, at folk snart skal bære test kort, som skal benyttes,
hvis man vil gå i butikker, restauranter, eller på arbejde eller udadvendte aktiviteter i det hele taget.
Når vi almindelige mennesker ved det, så ved politikerne det også. Det er groft embedsmisbrug.
Det virker som om, at regeringen, sundhedsstyrelsen, statens serums institut og alle de andre banditter
har været medvirkende til en seriøs forbrydelse imod det danske folk, imod Danmark og imod vores
fælles fremtid.

Europas testtyranni har givet et massivt smittetal, der er helt ude af proportioner.
I England har man planer om at 10 millioner mennesker skal testes om dagen.
I løbet af efteråret vil test antallet blive sat op, og i 2021 vil der være kapacitet til at teste 10 millioner
mennesker dagligt.
Det betyder at hele Englands befolkning på 67-68 millioner mennesker, kan testes om ugen.
Hvis vi bruger tallene fra september hvor udbredelsen af syge er 1 ud af 500, vil det beløbe sig til
20.000 syge ud af 10 millioner mennesker. Dette er fortsat et relativt lavt tal.
Men hvis vi ser på hvor mange falske positive det vil skabe, kan vi se at det vil være omkring 230.000
falske positive. Det betyder, at når 10 millioner testes hverdag, vil der være en kvart million nye
tilfælde dagligt. Bortset fra at kun 20.000 mennesker reelt er smittet med corona. Vi taler altså om
230.000 mennesker dagligt, som er fejl diagnosticeret, og har fået besked på, at de har corona,
selv om de faktisk er raske.
Det er rigtig mange mennesker. Det beløber sig til 1,5 millioner falske positive hver uge eller
1 ud af 43 mennesker. Så hver uge i 2021 vil 1 ud af 43 mennesker blive fortalt at de har corona,
hvor de i virkeligheden er fuldstændig raske.

Test resultaterne planlægges lagt i et digitalt pas, der opdateres hver uge, hvilket vil blive forlangt
sammen med andre helbredsoplysninger. Passet vil have indvirkning på den enkeltes adgang til en bred
vifte af muligheder og aktiviteter i samfundet.
Dette er beskrevet direkte ved Link herunder, ”Lækket dokument”.
Passet vil give mulighed for sundhedsaftaler, muligheden for at gå på arbejde, muligheden for at
besøge ældre slægtning, mulighed for at deltage i underholdning eller andre aktiviteter, særligt blev
nævnt adgang til fodbold stadions, muligheden for at rejse, specielt nævnes også flyvning. Så man vil
ikke have mulighed for at rejse internationalt, med mindre man har de påkrævede negative test.
Vi taler om en overvejende del af befolkningen, der har en positiv test, når der testes hver uge, og som
i virkeligheden er falske positive.
Det vil sige, at mange raske mennesker vil være fastholdt i karantæne. Det er 1,5 millioner raske
mennesker hver uge, der ikke kan gå på arbejde.
Bøderne for ikke at lade sig isolere når man har en positiv test, er allerede enorme. Det er total grotesk
at raske mennesker skal gå i selvisolation, når de ikke fejler noget!
Vi kommer til et punkt hvor folk forlader deres hjem, men de kan faktisk ikke gøre noget som helst.
Med mindre man har det krævede pas, og at passet siger det rigtige.
Selv om man har passet, er der stor sandsynlighed for, at man inden for 1 år, vil fremstå med en positiv
test, uanset om man er syg eller ej.

Hvor længe kan man holde en hel verdens befolkning for nar?
Testtyranni og magt misbrug
https://www.youtube.com/watch?v=vvPQEjnvqfA&list=PLEgrS-KSTTHOvbAChgDXLTq5BdSvEiiM-&index=6

Lækket dokument
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3558

I Danmark anvendes PCR testen, der IKKE KAN påvise virus! Det er
faktisk slet ikke virus, der testes for! Man tester for EKSOSOMER.
Eksosomer er membranbundne ekstra cellulære vesikler,
der produceres i endosomalrummet i de fleste eukaryote celler
Eksosomer produceres naturligt i immunforsvaret!
De produceres som respons på toxiner, cancer, stress og angst, akutte traumer,
høje strålingsniveauer, eller helt almindelig influenza.

Så er man f. eks. blevet vaccineret mod influenza, især hvis det er den trivalent
Så er man f. eks. blevet vaccineret mod influenza, især hvis det er den trivalente
influenzavaccine, vil man sandsynligvis teste falsk positiv ved en Corona test.

Menneske 2.0: GMO Vaccinationer og Mennesketransformation
https://www.youtube.com/watch?v=vjHAcZY6l00&feature=youtu.be
https://www.technocracy.news/the-siamese-twins-of-technocracy-and-transhumanism/

Vidste du, at når man er vaccineret mod influenza, er der overvejende sandsynlighed for at en
PCR test vil vise positiv?
Influenza vaccination øger risikoen for andre respirations sygdomme (som corona).
Viser testen positiv, kan det også være en mulighed, at testen viser en såkaldt falsk positiv, da din krop
er udfordret som følge af vaccination, og derfor udskiller mange eksosomer.
5G: I øjeblikket er rigtig mange danskere udsat for langt højere strålingsniveauer end tidligere.
Det skyldes, at 5G er udrullet i Danmark, og at strålingsniveauer mange steder er hævet fra godt
3 GMh til godt 8 GMh.
De høje strålingsniveauer betyder at mange vil udskille eksosomer, og at en PCR test derfor vil teste
falsk positiv.

Har du frihed
til at
vælge med bevidsthed

med bevidsthed?

Danmarks økonomi på kollisionskurs - Dansk suverænitet til fals!
Skiftende regeringer har igennem årtier forvaltet Danmark som en forretning, og solgt ud
af kritisk dansk infrastruktur, hvilket nu gør Danmarks forsyningssikkerhed afhængig af
stabil købekraft.
Det er paradoksalt, at netop dette faktum, nu vil bidrage til at gøre Danmark endnu mere
sårbar overfor coronakrisen, hvor en enorm gældsætning følger i kølvandet.
En lære fra finanskrisen er, at en høj statsgæld kan blive destabiliserende for et land.
Bliver gælden tilstrækkelig høj, stiger renten, og det udløser en sneboldeffekt med øget gæld,
som giver endnu højere renter osv. På et tidspunkt mister man reelt muligheden for at styre
økonomien, som nogle sydeuropæiske lande oplevede under finanskrisen.
Igennem coronakrisen har regeringen holdt hånden under mange danskeres økonomi, og
derved sikret minimal opmærksomhed på den danske gældsætning.
Men en ting står klart, regningen kommer.
Når man låner penge, så skal de også betales tilbage.
Spørgsmålet er så ”bare”, hvordan vi skal bære os ad med det? Ja for det er jo os, der skal
betale! Det er os der bor i Danmark, der kommer til at betale pengene tilbage!
Altså hvis vi kan? Hvordan er det lige, når man ingen penge har? Hvordan betaler man så
tilbage? Hvordan betaler man penge tilbage for et helt land?
I dag er Danmarks statsgæld steget 1.033 milliarder fra marts og frem til september 2020.
Svarende til omkring 178.000 kr. pr. dansker. Eller godt og vel 400.000 kr. for en gennemsnitlig
husstand.
Danmark inddriver godt 1000 milliarder i skatteindtægter årligt. Det vil sige, at Danmark på kun
et halvt år, har brugt hele nationaløkonomien på coronakrisen alene.
Kan man bruge hele nationaløkonomien, på en virus der har vist sig meget lidt dødelig?
Tilbage står de øvrige udgifter, der selvfølgelig ligesom alle andre udgifter også løbende
skal betales.
Ligesom i fattig 80’erne, med en statsgæld der steg til 500 milliarder, er Danmark igen havnet i
en økonomisk krise, der nu tegner til at blive værre end nogensinde. Dengang tog det alt for
lang tid, inden det økonomiske alvor gik op for danskerne og politikerne.
Det blev starten på nogle økonomisk hårde år for danskerne, hvor mange blev arbejdsløse.
I 1986 indførte regeringen Kartoffelkuren for at sænke danskernes forbrug og mindske
Danmarks gæld til udlandet, dertil måtte 60.000 familier gå fra hus og hjem og skattetrykket
satte verdensrekord.
BNP tal for 2. kvartal 2020, viser et fald i BNP på 6,9 procent i forhold til første kvartal.
Dermed tegner 2. kvartal 2020 sig for det største fald i 30 år, hvor de værste kvartaler under
finanskrisen i 2008 til sammenligning viste 2,4 procent.
Tallene levner ingen tvivl om, at det er et gigantisk og historisk tilbageslag for dansk økonomi.
Faldet i det danske BNP er drevet af et fald i eksport på 14,1 procent og et fald i forbruget på

7,2 procent. Hertil kommer et arbejdsmarked, der også er ramt af et historisk stort
tilbageslag med kraftigt stigende ledighed og en aldrende befolkning.
Det er en skrøbelig tid og risiciene er store, og tipper blot få men afgørende elementer den
forkerte vej, så øges sandsynligheden for, at krisen bider sig fast, og bliver langvarig.
For Danmark er grænsen for statsgæld formentlig relativt lav, fordi vi er et lille land med
egen valutakurs. Det betyder, at der hurtigt kan komme pres mod den danske krone, hvis den
danske gæld bliver større, end EU tillader. Et pres mod kronen vil presse Danmarks
Nationalbank til at hæve renten, hvilket vil skade dansk økonomi.

Danmark er nu gældsat til bristepunktet og den danske økonomi er på kollisionskurs.
Kære regering – Luk samfundet op
lad være med at bagatellisere den stigende gældsætning.
En ansvarlig økonomisk politik er nødvendig for fremtidigt velfærd!
I har ansvaret for, at Danmark kan forblive et menneskeligt sted at være.

Som det seneste har regeringen tilset aflivning af hele den danske minkbestand inklusiv
avlsdyr, hvilket også vil have katastrofale følger på bundlinjen for indtjening ved dansk eksport
samt Danmarks BNP. Minkene fejlede ikke noget, det vil sige de var raske.
Når Danmark ikke længere har nok, til den daglige husførelse, hvem står så først i køen for
at bistå danskernes livsfornødenheder?
Tjaaa den danske suverænitet og selvbestemmelse vi var så stolte af før coronakrisen,
den findes ikke mere. Det er stærkt bekymrende, vi har pantsat Danmark!
Det bedste bud må være humanitær bistand fra globallisterne, som derfor vil stille præcis de
krav til gengæld, som de måtte ønske.
Suverænitet og selvbestemmelse, vil ikke længere være en mulighed og ejendomsret vil også
være en saga blot.
Var det det du mente Mette F. da du sagde, at Danmark ikke igen vil blive, som før corona?

Event 201, den 18. Oktober 2019. Øvelsen illustrerede en nært forstående pandemi.
Den Danske regering har som afledt konsekvens af Event 201 tilsidesat alle principper
for god styring af Danmarks og Danskernes interesser.
Regeringen har simpelthen ladet sig forblinde af et scenarie demonstreret af
globallisternes Event 201, som en nært forestående realitet, og således kastet
danskerne ud i en omkostningsfuld øvelse uden egentlig evidens.
Event 201, pandemi øvelse - https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-Q8X174

Indtil videre har øvelsen kostet Danmark mere end 1033 milliarder, hvilket har kastet
dansk økonomi på kollisions kurs.
I stedet må danskerne nu se frem til en meget lang periode, hvor Danmark ikke vil have
penge til den velfærd, som danskerne ellers har arbejdet for i mange år.
For de 1033 milliarder kunne Danmark have:
- Bygget 27 storebælts broer.
- Betalt for folkeskole-undervisning og drift af skoler for alle børn i 24 år
- Betalt alle hospital og sundhedsudgifter i 4 år
- Givet samtlige husstande en ny elbil, Tesla Model 3 Standard Range Plus
til 373.880 kr. herudover etablering af private lade-standere og strøm til 20.000 km
- Bygget 413.200 parcelhuse til 2,5 millioner kroner stykket
- Afskaffet moms inddrivelse i mere end 3 år.
- Fritaget danskerne for betaling af indkomstskat 1 år
- Givet alle borgere statsbetalte charterrejser i 50 år
- Bygget 2,6 millioner af de største vindmøller der hver producerer 36.000 MWh
årligt, i alt nok til 20.660.000.000 husstande på 3 til 4 personer hvilket er mere end
nok strøm til hele verdens befolkning.
- Betalt ulandshjælp i 62 år
- Givet hele verdens 500 millioner fattige børn mad i 200 dage.

Økonomisk sans kan man vist lede længe efter inde på Christiansborg!
Vidste du, at Danmark i 2017 solgte Statens Serums instituts vaccine produktion til Saudi
Arabien for 15 millioner kroner, en værdi langt under markedsværdien? På daværende
tidspunkt var værdien omkring 300 millioner. Og at den saudiske køber Aljomaih via
medejerskabet af banken Arcapita har givet donationer til Det Muslimske Broderskab, som i
flere lande er på terrorlisten - og som de danske myndigheder har taget skarp afstand fra.
Hvor længe skal medicinalindustrien styre landets sundhedsfaglige interesser?
Det er højst kritisabelt, at Søren Brostrøm skal fungere både i WHO og i sundhedsstyrelsen.
Det er ca. det samme som at WHO bestemmer, hvilke udmeldinger der kommer fra sundhedsstyrelsen.
Det går ikke!
WHO er ofte blevet beskyldt for at være en stor lobbyist-organisation. Der har også været en del
beskyldninger om korruption.
Det er samtidig en kendt sag, at WHO er finansieret af store sponsorer fra medicinalindustrien, og at Kina
og Bill Gates er hoved sponsorer for WHO, og som sådan har især Bill Gates, betydelig indflydelse på
de vurderinger, som WHO lægger til grund for sine anbefalinger.
Det siger sig selv, at når store aktører fra medicinalindustrien sidder med til bords i WHO, vil enhver dansk
sundhedsfaglig deltagelse, være at betragte som deltagelse i et møde om køb og salg.
Som formand for bestyrelsen i WHO må Søren Brostrøm anses som inhabil i sundhedsstyrelsen, og derfor
kan han ikke længere foretage en objektiv forvaltning af sundhedsfaglige og sundhedsstrategiske
afgørelser som direktør for sundhedsstyrelsen.
Hvor længe skal Søren Brostrøm fortsætte som formand for sundhedsstyrelsen?

5G overtræder menneske rettighederne – Det ties ihjel
5G: Over 200 deltog 4. maj i en konference på Christiansborg, hvor udenlandske og danske forskere, en
norsk debattør og tidligere ansat i Telenor og en uafhængig journalist berettede om forskning, som
dokumenterer skader på mennesker, dyr og planter forårsaget af mobilstråling, og om hvordan nordiske og
europæiske sundhedsmyndigheder løber fra deres ansvar - og endelig hvordan medier fordrejer og fortier
bagsiden af 5G. Viden, som den danske befolkning ikke får fra ansvarlige myndigheder og medier.
Sundhedsministeren, miljø- og fødevareministeren, energi-, forsynings- og klimaministeren,
Sundhedsstyrelsen og direktøren for Telebranchen var inviteret. Alle takkede nej. Der blev sendt
pressemeddelelser ud om konferencen, men kun en lille modig avis i det nordjyske, HjørringAvis.dk, var
tilsyneladende det eneste medie, der havde journalistisk mandsmod til at skrive om konferencens vigtige
emne, som berører os alle.
Sidste indslag var advokat Christian F. Jensen og hans juridiske udredning af 5G baseret på anerkendt
forskning: ”Det konkluderes i nærværende responsum, at etablering og aktivering af et 5G-netværk, således
som det p.t. foreligger beskrevet, vil være i strid med gældende menneskeretlige og miljøretlige regler i
Europæiske Menneskerettighedskonvention, FNs børnekonvention, EU-regler og Bern- og Bonnkonventionerne.”
Man kan undre sig over, at en teknologisk ændring af vort samfund, som vurderes til at stride imod en vifte
af konventioner og regler ikke finder vej til mediernes overskrifter. Tankevækkende.

Folkebevægelsen mod Teknokratisk Diktatur: Find os på facebook
Folkepartiet Jorden Frihed Kundskab – Et parti som kæmper imod teknokratisk diktatur.
https://jfk21.dk/
Hjælp med at standse udrulningen af 5G
https://www.landsindsamlingenmod5g.org/
The Great American Mask Rip Off
https://www.youtube.com/watch?v=gEtNLW1B29w&feature=youtu.be

OperationxMoonxShot
https://www.youtube.com/watch?v=vvPQEjnvqfA&list=PLEgrS-KSTTHOvbAChgDXLTq5BdSvEiiM-&index=6

VI STÅR PÅ TÆRSKLEN TIL EN GLOBAL
TRANSFORMATION.
DET ENESTE VI MANGLER ER DEN RETTE
STORE KRISE, OG NATIONERNE VIL
ACCEPTERE DEN NYE VERDENSORDEN

- David Rockefeller

Den 11. marts 2020 blev Danmark lukket ned
I Danmark må vi nu se os overtaget af teknokratisk diktatur
Vær en del af folkebevægelsen
Støt kampen mod teknokratisk diktatur – 5G og tvangsvaccination
Spred denne folder til nær og fjern

