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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 vaccine-
skeptiske 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
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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
Hvor blev Coronaen dog af?
Nu hører vi intet om den, for 
den er forsvundet i buldren om 
krig i Ukraine. Meget 
passende, for så behøver man 
ikke at forholde sig til den 
kostbare og på alle måder 
forfejlede coronastrategi, som 
vi har været underlagt dag ud og dag ind. Og de nyligt frigivne 
data om Pfizervaccinens uhyggelige bivirkninger. Anti-sperm 
antibody positive, der bekæmper spermproduktionen, så man ikke 
kan få børn. Death neonatal, når børn dør indenfor 28 dage efter 
fødslen. Cardiac ventricular thrombosis: blodprop. Og over 1200 

andre forfærdelige syg-
domme. Ingen stilles til 
regnskab. Ingen stopper 
vaccineringen af befolk-
ningen. Det glemmer vi 
nu, for nu må vi kun tale 
om krigen i Ukraine. 
Ensidig stillingtagen, hvor 
der ikke er plads til 

spørgsmål, men hvor den offentlige mening propaganderes i TV i 
døgndrift på samme måde som coronaen.
I JFK21 er vi ofte på gaden med demonstrationer og oplysnings-
kampagner. Vi mødes flere gange om ugen i vores smukke hus i 
Nærum, hvor vi planlægger aktioner og sender notifikationer om 
ansvarspådragelse til dem, som ikke overholder de love, som 
sikrer privatlivets fred og menneskerettighederne, eller som laver 
nye, frihedsindskrænkende love. Nej til krig.
Stifter og formand
JFK21 er stiftet af Mads Palsvig, tidligere 
investmentbanker. Han har, med sit indgående 
kendskab til bankverdenen gennemskuet, hvor 
meget du og jeg bliver snydt af systemet hver 
eneste dag. Det laver vi om til din fordel.

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.


