Undersøgelsesrapport om COVID – 19 pandemien
og dens forbindelse til SARS – COV – 2 og andre faktorer
Association des officiers de réserve
(Sammenslutning af reserveofficerer i den franske hær)
13. maj 2020
Oversat af Pia Andersen, Eva Theilgaard Jacobsen, Steen Kreist, Helle Frydendall, Annette Birkholm, Berit
Elkjær Larsen, Birgitte Bendjellal dec. 2020 fra den engelske oversættelse og supplerende informationer af
Claire Edwards
BA Hons, MA 27. august.
Om den engelske oversættelse:
Denne tekst er en trofast oversættelse af originalen. Oversætterens forklarende bemærkninger vises mellem
firkantede parenteser og i kursiv. De eneste tilføjelser er supplerende udskiftede referencer i løbet af teksten
og i bilaget til engelsk snarere end fransk materiale til engelsktalende læsere.

Medicinsk ansvarsfraskrivelse
Dette indhold har kun informativt og uddannelsesmæssigt formål. Det er ikke beregnet til at yde medicinske
råd eller træde i stedet for sådan rådgivning eller behandling fra en personlig læge. Alle læsere af dette
indhold rådes til at konsultere deres læger eller kvalificeret sundhedspersonale vedrørende specifikke
helbredsspørgsmål. Hverken de originale forfattere eller oversættere – og heller ikke de danske oversættere
– af dette indhold tager ansvar for mulige helbredskonsekvenser for nogen personer som læser eller følger
informationerne i dette oplysende indhold. Alle læsere af dette indhold, særlig dem som tager receptpligtig
eller håndkøbsmedicin bør konsultere deres læger, før de påbegynder nogen former for kost -, tilskud – eller
livsstilsprogrammer.

I

Created for free by https://foxyutils.com

Denne rapport er blevet forbudt offentliggjort

Association des Officiérs De Reserve (association af Army Reserve officiérs) brugte 50 dage på at
undersøge spørgsmål relateret til ”pandemien” 2020. rapporten er blevet forbudt offentliggjort
indtil videre, men i betragtning af situationens uopsættelighed og alvor har vi alligevel valgt at
kommunikere den ud til civilsamfundet. Du holder versionen ”for offentligheden” i dine hænder,
hvor undersøgelsesgruppens navne og enhedens symboler er bortredigeret.

Undersøgelseberetning
Om COVID – 19 pandemien og dens forbindelse
til SARS – COV – 2 og andre faktorer
Association Des Officiérs de Réserve
(sammenslutning af reserveofficerer i den franske hær)
13.maj 2020
I følge dine instruktioner og fremsendelse af denne rapport til dig har undersøgelsesgruppen den ære at
formidle dens resultater vedrørende COVID – 19 epidemiens karakteristika til dig, sådan som vi var i stand
til at observere den.
For at kunne foreslå en forebyggelsesprotekol og tilvejebringe information om behandlingsmæssige tiltag, er
det nødvendigt at fastlægge den patologiske agens parametre, som har afsløret alvorlige uoverensstemmelser
i den officielle version.
Disse uoverensstemmelser har ført til identificering af åbenbar korruption og en dagsorden. som er i
modsætning til offentlighedens velfærd, som kulminerer med kriminelle og folkedræbende hensigter og
gennemførelse af en totalitær stat, som rapporteres i vores konklusioner.
Leder af efterforskningsgruppen
(navn og underskrift bortredigeret)

Uden fordomme
Originaldokumentet: Rapport d´um groupe d´officiérsreserve sur la pandémie de COVID-19 et
ses liens avec SARC-COV-2 et d´aufres facteurs
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Oversætter Claire Edwards opsummering af det mest signifikante indhold i rapporten
Dette er et unikt og værdifuldt dokument. Det er både:
• en vejledning i den tavse og skjulte krig, der er lanceret mod menneskeheden
• en overlevelses håndbog
Jeg opfordrer dig indtrængende til at læse dette dokument i sin helhed. Det kan måske redde dit liv og livet
for dine kære.
Al hvad jeg ved, er det den eneste officielle rapport, der er skrevet om COVID - svindlen, og den udgør
skræmmende læsning. Den er skrevet af en gruppe reserveofficerer i den franske hær og dens konklusioner
er utvetydige.
Den person, der sendte den til mig, har kontrolleret dens oprindelse og givet mig troværdige forsikringer om
dens ægthed. Den blev forbudt offentliggjort, men officererne ønskede, at den kom til offentlighedens
kendskab, og redigerede den derfor med hemmeligholdelse af kendskab til deres navne, erhverv, rang og
tilhørsforhold og overdrog den til dem, der kunne offentliggøre den.
Jeg har trofast oversat alle 156 sider af den og forsynet den med tilsvarende engelske referencer til de
indkluderede franske referencer. Jeg har også tilføjet nogle relevante supplerende oplysninger og tydeligt
angivet, hvor jeg har gjort det.
Når du læser dette dokument, vil du forstår, at det kun kan være skrevet af professionelle, velinformerede og
veluddannede mennesker. Efter min mening inkluderer det læger, advokater og officerer i hæren. De har haft
adgang til folk, som er opmærksomme på det ”uerklærede formål gerningsmændene bag denne svindel har.
Jeg anerkender og takker sammenslutningen af reserveofficerer i den franske hær for deres uvurderlige
bidrag og opfordrer alle mennesker, der tjener i hæren og i politiet overalt om at være på folkets side.
Jeg advarer på forhånd om, at da jeg oversatte dette dokument, fik jeg nogen gange kvalme og måtte
undertiden forlade computeren for at græde over den information, det indeholder. Du får måske en lignende
reaktion. Hvis du er et normalt menneske og ikke en psykopat, vil mange følelser melde sig, når du hører om
disse oplysninger: chok, rædsel, vrede, sorg.
Men løb ikke væk fra dette. Føl det. Husk, at vi der forstår situationen har en forpligtelse til at informere os
selv og andre på dette unikke tidspunkt i hele menneskehedens historie.
Så meget desto mere, fordi situationen nu er presserende. Efter jeg har undersøgt de lovmæssige tiltag, som
indføres i de forskellige lande under den såkaldte Covid - nødsituation og udrulningen af 5G og WiGig ved
60 Ghz under nedlukningen, er jeg overbevist om, at den såkaldte 2. bølge vil bestå af et angreb på vores
børn. Jeg ved fra mine samtaler med Lena Pu, at WiGig våbenet allerede er blevet brugt mod mindst én skole
i USA. De franske officerer fortæller os:
Vores krop er mere modstandsdygtig, end vi tror, og vi er fuld af uventet styrke forudsat vi beholder en
positiv tankegang.
Uanset omfanget af vores udfordringer, så lad os huske på, at en lille flamme er nok til at fordrive mørket i et
rum. Og den lille flamme er i os.
I de mørkeste stunder i menneskehedens historie har håb altid stået som et bolværk mod defaitisme. I dag
kaldes dette håb tillid til livet.
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Resultaterne af undersøgelsesrapporten¹: Om Covid – 19 pandemien og dens
relation til SARZ - Cov-2 og andre faktorer

Konklusioner
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

iøjnefaldende uoverensstemmelser og uforklarlige ”lakuner” ugyldiggør den officielle teori
håndteringen af sundheds ”krisen” synes at være et påskud for en totalitær global overtagelse
totalitære manipulationer: hensigt om at indføre en global kryptovaluta, en vaccine med nano - chips
og sabkutan elektronisk chip
5G er indblandet i Covid-19, hvor elektromagnetisk stråling muligvis stærkt har forøget
virus´patogene styrke eller
prevotella-bakterien som forårsager cytokin chok
lighed mellem de lungeskader som observeres af alle akutlæger og skader på lungerne som
forårsages af brug af elektromagnetiske våben (plus permanent hovedpine, udmattethed, brændende
fornemmelser i lungerne, blodpropper (trombose) og tab af lugt – og smagssans, som også beskrives
som symptomer på Covid-19)
Mange antenner blev installeret takket være nedlukningen uden hensyntagen til
”forsigtighedsprincippet” på tværs af, at det ellers ofte bliver citeret bredt, især i forhold til
hæmmende medicinsk behandling.
Covid-19 kan være forberedelsen til en langt større fælles operation kombineret med et røgslør for at
skjule tests i stor skala af 5G våbenet til kriminelle formål, som endnu ikke er afklarede
5G-instalationer, både jordbaserede og i rummet (Elon Musk´s satellitter i lav-jord baner, er klart en
del af dette ” totale krigs”-projekt
Dr Jerimy K Raines² , en autoritativ elektromagnetisk feltingeniør, rapporterer at signaler bruges af
den menneskelige krop til at regulere dens processer og advarer om, at eksterne elektromagnetiske
signaler kan interferere alvorligt med denne proces
Der er ikke blevet udført nogen undersøgelser af Jordens reaktion på den massive brug af 5G teknologi på trods af, at det er fastslået, at industrielle aktiviteter(minedrift, olie- og gasudvinding,
geothermik) kan inducere jordskælv
usædvanlige jordskælv har fundet sted i Frankrig, og kommuner har været erklæret i
undtagelsestilstand

Anbefalinger
Undersøgelsesgruppen går formelt ind for oprettelse af en permanent ”CBRN – udersøgelsesgruppe (kemisk,
biologisk, stråling, atomkraft), der sigter mod at studere biologiske agenser og patologisk elektromagnetisk
stråling med henblik på, at give befolkningerne midler til at beskytte sig mod den mulige udbredte brug af
5G patogene teknologier, som, når de er på plads og skruet op til høj effekt, uværgeligt vil resultere i et
blodbad, især hvis de kombineres med patogene injektioner i vaccineform og sprøjtning fra luften
(chemtrails) med hormonforstyrrende stoffer eller virale agens.
_______________________________
¹ Fransk original: Rapport d´enquete an groupe officiérs de eserve sur la pandémi de Covid-19 et
ses Liens avec SARC-Cov-2 et d´autres facteurs.
² NASA CR 166661 Electromagnetic fields interaction with the human body observed effects and theories –
Jeremy K Raines
Således kunne dødsfald forårsaget af Covid-19 være blevet forstærket af 5G test, som øger virus patogene
styrke og omvendt kan dødsfald forårsaget af et pludseligt kræftbrus fra 5G antenner være blevet tilskrevet
Covid-19.
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Efter 50 dages undersøgelser og med hensyn til en risikoundersøgelser anbefaler undersøgelsesgruppen, at
der gennemføres en hasteanalyse foretaget af en Trussel Studiegruppe vedrørende:
•
•
•
•
•
•
•

den sociologiske indvirkning af Covid-19 pandemien på borgernes frihedsrettigheder og økonomi
indholdet af den obligatoriske vaccine under forberedelse, herunder indhold af nanoteknologier
(elektroniske chips og befolkningskontrol)
den tilsigtede afskaffelse af fysisk valuta og dens indvirkning på borgernes frihedsrettigheder
(befolkningschipning som allerede er begyndt i Europa)
Indvirkning på borgernes frihedsrettigheder og helbred af den udbredte implementering af 5G og
implementering og præcise rolle af HAARP og SURA
chemtrails nøjagtige karakter og deres formål: tungmetaller som hormonforstyrrende stoffer
(aluminium, borium), sprøjtning med etniske vira
risikoen for interkommunale sammenstød som et redskab til at ødelægge nationer
risikoen for verdenskrig (viraspredt CBRN konflikt)

For enkeltpersoner anbefaler undersøgelsesgruppen at de:
•

•
•
•
•

udvikler deres autonomi
– naturligt vandpunkt i nærheden
– mad
– vegetabilsk have
– hønsegård
– biavler
– æteriske olier, grønt ler, quercetin
ikke underkaste sig vaccine (fransk og international lov forbyder behandling uden patientens
informerede samtykke)
holde afstand til 5G installationer, der opererer
pas på sprøjtning fra luften (chemtrails)
de skal ikke gå ud

Hvis vi hertil lægger risikoen for interkommunale sammenstød, som der bliver opfordret til for at
destabilisere og ødelægge nationalstater med det formål at føre folk mod ikke-valgte og totalitær global
styring såvel som risici for CBRN konflikter, kan denne fremtidige situation meget vel kræve betydelig
årvågenhed og solidaritet i en ånd af broderskab og komplementaritet. Visse folk ser ud til at have besluttet at
åbne Pandoras æske.

Observationer
Der er forræderi i luften. Pandemiens statistikker er blevet fuldstændigt fordrejede, hvilket berettiger tiltag
under ”sundhedsnødlove”, som fører til:
•
•

konfiskering af offentlige friheder
regeringers beslutninger om at afkorte ældre patienters lidelser med injektioner af notorisk
dødbringende stof for at ”undgå overfyldte intensivsenge. Hvis dette bekræftes vil det være den mest
afskyelige forbrydelse mod menneskeheden som nogensinde er udført

Panik bliver fremkaldt i befolkningen gennem
• epidemien
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•
•
•
•

•

fravær af test undtagen for VIP´ere
nedlukning af hele den raske befolkning
den organiserede mangel på masker og tests
regeringens forbud mod behandling med klorokin (som har været tilgængelig som håndkøbsmedicin
i 70 år, uden nogen bekymrede sig om ”forsigtighedsprincippet, som nu bruges som argumenter for
at konfiskere denne behandling) undtagen for ”alvorlige tilfælde” (oversættelse: nær-død og når
lungeskader er irreversible)
mediernes pres som støtter dødstal

Alt ser ud til at være gjort bevidst og på højeste niveau for at:
•
•
•

•
•
•

sprede et falskt medicinsk paradigme
destabilisere nødberedskabet
fordreje antallet
– på den måde testene foretages
– på den måde diagnoserne foretages
– på den måde tilfældene tælles
udsætte retshåndhævelse
fremme spredning af epidemien (inklusiv genåbning af grundskoler, mens faren stadig er der, da
offentlige institutioner forbliver lukkede på samme tid
vanskeliggøre på alle måder nedsættelse af det virale tryk hos inficerede mennesker

En gasningsoperation? Elektromagnetiske våben til en stille krig
Dr. Andrew Kaufmann tog billeder af eksosomer under et mikroskop, og sammenlignede dem med
fotografier af, hvad der påstås at være Covid-19. Disse to fotos var nøjagtige ens. Han undersøgte derefter
eksosomernes genetiske sammensætning, og at det der hævdes at være Covid-19, og det viste sig, at disse to
kompositioner er identiske på alle måder. Begge binder sig til de samme cellulære receptorer. De er ens.
Således bemærker man, at det samlede antal dødsfald ikke steg i forhold til sidste år i den samme periode,
men dette samlede antal inkluderer de formodede dødsfald af Covid-19, som er de fleste. Det betyder, at der
ikke er nogen stigning i antallet af mennesker, som dør, men at deres død tilskrives Covid-19, mens de
faktisk er døde af noget andet.
Om WHO
• Den har en ”skummel baggrund”
• Var passiv i denne pandemi
– og forårsagede alvorlig forvirring blandt lægebehandlinger ved at formidle forkerte protokoller
• er notorisk korrupt
• Har intentioner, som synes at være mere tæt forbundet med
– totalitær ideologi
– eugenik
– kriminalitet
– Er ikke optaget af befolkningens trivsel
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WHO og Ghebreyesus
Nogen tøver ikke med at karakterisere WHO som ”den mest korrupte organisation i verden”, hvis direktør,
den erirtreiske Aahanom Ghebreyesus, synes tæt knyttet til Bill Gates, som selv er meget optaget af at ”få
syv milliarder mennesker vaccineret” med denne chip, som han har udviklet, ikke med sundhed som mål,
men med befolkningskontrol, med ekstremt tvivlsomme politiske formål – det er svært ikke at nævne dette
uden at forråde vores menneskehed.
Faktisk er Bill Gates berygtet for at have betalt enorme summer til WHO., som mange påstår i 2017, med
hjælp fra Kina, hjalp med at udnævne en person med en fortid som deltager i folkedrab i sit eget land, og
som var medlem af politbureauet i Tigray Folkets Befrielsesfront (TPFL), en organisation som er opført på
USA´s Departement of Homeland Security´s liste over terroristorganisationer.
I 2017 beskyldte en Amhara etnisk rettighedsorganisation: Amhara Professionel Union (APU) Tedros
Adhanam Ghebreyesus for at have udført en fuldt udbygget folkedrabspolitik gennem tungen vaccination,
kemisk sterilisering og abort, da han var den ethiopiske sundhedsminister mellem 2005 og 2012.
Befolkningsantallet i den etniske gruppe faldt med 2,5 millioner mellem folketællingerne 1997 og 2007. På
samme tid så de andre store eritreiske etniske grupper, at deres befolkningstal øgedes med 2,6 % om året.
TPFL blev også beskyldt for at plyndre Etiopien, og bruge de 3,5 milliarder dollar, som de modtog i støtte fra
Etiopien (svarende til 60% af det nationale budget) til politisk undertrykkelse af modstandere (som tilhører
de to største etniske grupper).
Denne usædvanlige WHO - direktør, som synes at være viet til Bill Gates og hans kinesiske venners mål, var
Etiopiens sundhedsminister fra 2005 – 2012, mens han på samme tid var direktør - fra 2009 – 2011 – for et
AIDS - , tuberkulose – og malariaprogram, finansieret af Bill & Belinda Gates.
Der er måske god grund til at stille spørgsmålstegn ved WHO´s overraskende holdning med hensyn til dens
ofte gentagne anbefaling om ikke at bruge antiinflammatorisk medicin mod Covid -19 og den ofte gentagen
udtalelse fra dennes verdensorganisation, at der ”til dags dato ikke er nogen behandling”, men at en vaccine
undersøges.
WHO – direktøren, der som sundhedsminister blev grebet på fersk gerning i at mørklægge tre koleraudbrud,
vil gøre hvad han får besked på. Dette er drivkraften bag denne politik. WHO fortæller dig proceduren, og du
følger den. Du følger protokollen.
I lyset af vaccinefortalernes historie – Gud, frels os fra dem.
Om Dr. Fauci
Denne problematiske person er også medlem af direktionsbestyrelsen for Globel Alliance for Vaccination
(GAVI), en organisation som arbejder til fordel for medicinalindustrien for at pålægge hele jorden
multivaccination med RFID – chips.
Om gamle mennesker
Den franske regering udsendte et regeringsdirektiv den 19. marts 2020 for at stoppe, at skrøbelige mennesker
over 75 år bliver accepteret på hospitalerne, hvilket dømmer vores ældre til døden på EHPAD´s (plejehjem),
samtidig med at regeringen forbyder anvendelse af professor Raoult´s protokol på plejehjem og bemyndiger
ved dekret administrering af et meget stærkt lægemiddel for at sedere (beroligende middel) de ældre – et
medikament som specifikt er kontraindiceret for lungesygdomme. At behandle dem, er forbudt, men et
medikament som vil føre til døden er bemyndiget.
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Det betyder, at vi vil lade dem dø og ingen genoplivning vil blive forsøgt. Og når de dør, uden at være blevet
genoplivet, vil de være en del af de tab, som skyldes COVID – 19. ”Vi bliver utvivlsomt nødt til at træffe
valg, at beslutte hvem vi vil behandle som en prioritet, og hvad angår ældre, bliver vi nødt til at foretage
sværere valg” - vi vil dræbe eller tillade, at disse ældre mennesker dør, som bliver bedt om at underskrive
ikke – genoplivnings formularer eller som er målrettet i regeringens direktiver om ikke at acceptere dem på
hospitaler, ikke give dem behandling som kan helbrede dem, men for hvem en injektion, der anses for
dødelig, er tilladt.
Det betyder, at for at lindre sårbare menneskers lidelser ”som sandsynligt vil blive ramt af COVID – 19 (og
derfor har åndedrætsproblemer – takket være SARS) vil de blive injicerede, pga af instruktioner fra
myndighederne, med medikamenter som er dødelige pga kvælning. Vi understreger at, eutanasi
(medlidenhedsdrab) ikke er tilladt i Frankrig, men at mord (forsætlig drab med overlæg) kan straffes med
livsvarigt fængsel, og at de medskyldige kan straffes med de samme sanktioner som hovedgerningsmanden.
Medskyldighed består af provokationer, givne instrukser og fremskaffelse af midler, hjælp og assistance.
Henvisning til et dekret beskytter ikke gerningsmændene og medskyldige får straffesager. Både kriminelt
og moralsk er disse ikke andet end mord.
”Det er i bedste fald farligt. Dernæst udgør det en forbrydelse i forhold til at bringe andres liv i fare eller
manddrab (med skærpelse i forhold til fortsætlighed) og i værste fald kriminelt – hvilket klart er tilfælde i en
sådan sammenhæng” (Dr. Nicole Deléphine, Dr. Joseph Hardy).
Visse beslutningstagere ser ud til at ville krænke ældre mennesker på værst tænkelig måde, ældre som får at
vide, at nedlukningen er til for at beskytte dem.
Om 5G
5G har en meget større effekt af elektromagnetisk energi, end hvad vi har set før. Det er ikke bare en
opdatering af 3G og 4G, som er skadeligt nok, men en hel ny del af det elektromagnetiske spektrum,
millimeter bølger, stærkere end hvad vi har set før.
Den menneskelige krop et et elektromagnetisk felt.
Hjernen kommunikerer med resten af kroppen, og cellerne behandler tanker og information elektrisk. Nå
dette elektromagnetiske felt er i ligevægt, er vi sunde og raske. Når det er i ubalance eller disharmoni, føler
vi utilpashed, vi lider af sygdomme, som manifesteres i form af det, vi kalder fysiske eller psykiske
sygdomme.
Vi bombarderes nu 24 timer i døgnet og 7 dage om ugen med elektromagnetiske felter genereret af teknologi
og WI-FI. Og i denne periode med indskrænkninger, som retfærdiggøres af denne ”virus”, ser vi at 5G
installeres flere og flere steder.
Hver stigning i strålingsniveauet resulterer i en epidemi.
Læger og forskere fra 41 lande underskrev en appel, der opfordrede til et forbud mod 5G. 5G´s påvirkning af
sundheden er ikke blevet undersøgt, ellers ville den aldrig have set dagens lys. 5G satellitter bestråler hver
kvadratcentimeter på Jorden.
Visse mennesker ønsker, at dette skal ske, fordi de søger at manipulere menneskeheden. 5G forgifter
cellerne, de bliver forgiftet af det elektromagnetiske felt. Cellerne frigiver eksosomer, og de vil teste dig
positiv for Covid – 19.
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Hvem var den første kinesiske by, der installerede 5G, lige før den ”virus ” dukkede op? Wuhan. Byen der
havde de fleste 5G – mobiltelefonantenner i verden, er den hvor Covid – 19 blodbadet fandt sted.
Under denne nedlukning bliver 5G - antenner opstillet med voldsom hastighed.
Overalt i verden installeres 5G – antenner i stort antal.
Og mens alle disse antenner installeres, kan folk selvfølgelig ikke demonstrere, da de er i husarrest.
Uge efter uge sender Elon Musk (en meget syg person – han er helt klar over årsagen til, hvorfor 5G sættes
op) flere og flere satellitter op i lange baner rundt om Jorden, som vil bestråle Jorden med 5G. Hans mål er at
sende 45000 op. Astronomer kan ikke længere observere nattehimlen. Han fik tilladelse til at installere 1,5
millioner 5G – sendemaster på jorden i Amerika, som vil forbinde sig til satellitter gennem det
elektromagnetiske felt. Han skaber en forstyrret virkelighed, som han kalder det smarte netværk.
Disse mennesker skaber en navlestreng, takket være hvilken det menneskelige sind vil blive forbundet via
kunstig intelligens. Og vi får endda det år, det vil starte for alvor: 2030.
Hvad hvis eksosomer (alias ”COVID – 19)” ikke var årsagen til Covid – 19, men faktisk konsekvens af
brugen af et elektromagnetisk våben?
Om den foreslåede vaccine
Nogle mennesker – og dette inkluderer en UNESCO – publikation på 256 sider, der er frit tilgængelig på
UNESDOC – som vi stærkt anbefaler at læse – rejser det bekymrende emne om, at nogle vacciner
indeholder nano-chips og flydende krystaller, som kan påvirke menneskers adfærd uden hensyntagen til
politisk etik.
UNESCO: Nanoteknologi, etik og politik
Ved at lytte til de faktiske udsagn fra ”beslutningstagerne” og deres ”rådgivere” kan formålet med den
nuværende operation faktisk være, at vaccinere befolkninger med en meget speciel vaccine.
Den frygt der er skabt af ”pandamien”, vil således sigte mod at ”tvinge” befolkningen til en vaccination, som
UNESCO har advaret imod, og som man faktisk ved, inkluderer nano-chips, midler til biometrisk
identificering og flydende krystaller.
Massevaccination er en del af det første skridt mod denne dagsorden, som er vedtaget og kaldes ID2020.
Denne ID2020 alliance blev formaliseret i maj 2016 ved FN´s hovedkvarter i New York og samlede et privat
og et offentligt kollektivt til ID2020-dagsordenen bestående af regeringer og nonprofitorganisationer,
universiteter og mere end 50 private virksomheder og 11 FN-agenturer, som har samarbejdet om at udvide og
forsyne alle mennesker med en unik digital identitet inden 2030 med ”politisk enhed”, ”global forbindelse”
og en ”ny teknologi” og en ”ny identitetsmodel”, som binder denne digitalt sammen med adgang til handel
og sikre tilgængelighedssystemer.
Oversættelse: de der nægter at lade sig implementere, vil ikke længere være i stand til at sælge og købe noget
som helst og vil blive fuldkommen marginaliserede.
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Således vil denne biometriske ”mærkning” være sådan, at den etablerer total kontrol med befolkningerne – et
indrømmet mål for den ”nye verdensorden” (New Wold Order), som mange politiske skikkelser har agiteret
for de senere år (se kilder)
Dette er helt klart en elektronisk slavebinding af menneskeheden. Det er klart, at ”pademien” vil blive brugt
indledningsvist til at implementere ”coronavirus - tests for at give folk mulighed for at arbejde” eller til at
”garantere vaccinationen”.
Bill Gates´udtalelser angiver tydeligt denne hensigt (se kilder)
Denne elektroniske bio-chip under huden har meget bekymrende aspekter,
• evne til at påvirke chip-bærerens adfærd (at manipulere og kontrollere skarer)
• evne til at fjerne kategorier af mennesker (reducere verdensbefolkningen)
• evne til permanent at lokalisere bæreren (slut med borgerlige frihedsrettigheder)
Disse teknologier findes og er patenteret.
Civil ulydighed er muligvis den eneste vej til frelse

Folkets skæbne er nu i deres egne hænder
Jeg har omorganiseret interviewet med Valérie Bugault, som er inkluderet i rapporten, fordi det giver en
meget klar indsigt i baggrunden for svindlen og dens løsning. Jeg har tilpasset indholdet af interviewet og
tilføjet noget supplerende forklarende information.
Valérie Bugault er doktor i privat ret fra pathéon – Sorbonne Universitet og advokat. Siden 2009 er hun
ophørt med sin virksomhed som advokat, for at formidle resultaterne af sit omfattende forskningsarbejde til
offentligheden. I dag er hun analytiker i geopolitik (økonomisk, juridisk og monetær) og underviser. Hendes
forskningsemner er institutioner – nationale og internationale – valuta, forretning, lovgivning og funktion af
den globale økonomi.
Siden begyndelsen af det 20. århundrede har USA og dets allierede været styret af virksomheder ledet af de
største globale investeringsbanker, som har hovedkontor i City of London. Vestlige stater blev privatiserede,
da kontrollen med deres valutaer faldt i hænderne på private bankfolk, hvilket forklarer fremkomsten af
europæiske institutioner, som kun er den politiske formalisering af denne erobring af reglerne for
organisering af folk, foretaget af private interesser.
Vi har globalt at gøre med en ikke tidligere set situation, hvor en lille gruppe mennesker, skjult bag
kapitalens og internationale institutioners anonymitet og ledet af nogle få private bankfolk, organiserer chok
eller drager fordel af chok5 , for at fremme deres globale dagsorden med at tage politisk kontrol med verden
ved at indføre ”global regering”.
De fleste lande ser ingen yderligere begrundelse for dollaren som verdens reservevaluta. Efter at være blevet
taget af guldstandarden i 1971 og gjort til en magtvaluta, er dollaren nu blevet frakoblet olien. Dette er
grunden til, at præsident Trump har fusioneret Federal Reserve og Treasury Department. Håbet er at skabe to
typer dollars.
3

denne artikel består hovedsagelig af en forkortet oversættelse af forfatteren af et interview udført af Strategika med
Valerie Bugault sammen med nogle supplerende oplysninger.
Https://strategika.fr/2020//04/15/geoplitique-du-coronavirus-entretien-avecvalerie-bugault/.
4
Uk Common law-A lawful rebellion; Governments are corporations; The ”Corporate Coup d´´Etat”;
Robort F Kennedy Jr. - Corporatism is using vaccines to turn Americans into commodities; PLANDEMIC: COVID-19
and the Corporate Coup d´État.
5
Naomi Klein. Shock Doctrine: The rise of Disaster Capitalism. 2007.
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efter modellen: den kinesiske yuan og Renmiuki: en intern dollar og en valutadollar, der vil cirkulere på
internationale markeder. Den globale gæld er omkring 4 kvadrillioner dollars. Den bedste måde at afskrive
det beløb på er, hvad kaldes force majeure. 6 Den monitære nulstilling er over os, dermed World Economic
Forums ”Great Reset”. Ankomsten af ”Coronavirus” synes derfor i nogen grad fordelagtig.
Enden på dollaren som international valuta er en absolut forudsætning for en bæredygtig verdensvaluta, i det
mindste i henhold til kriterierne for en økonomisk og monitær funktion påtvunget af internationale bankfolk.
Enden på dollaren som verdensvaluta forudsætter slutningen på det amerikanske imperiums
overherredømme.
En bæredygtig verdensvaluta kontrolleret af bankfolk, vil snart være i stand til at dukke op i form af en kurv
med valutaer, som vil cirkulere fuldstændigt digitalt. Brexit blev indledt af bankfolkene i London City for at
have fuld handlefrihed, fri for EU´s industrielle byrder, for at styre ændringen i verdensvalutaen.
Coronavirus er et tilfælde af Social ingeniørvirksomhed og regeringsgennemførelse via kaos. Det er samme
modus operandi som ”terrortruslen”: En blanding af virkelighed og fiktion, kombineret med to kendte
strategier:
1.Pyroman - brandmanden
2. Karpman-trekanten eller den rollespillende forfølger / offer / redder
Man tillader, at krisesituationen opstår, eller hjælper den endda med at opstå – med intention
eller ved fejltagelse. Magten indtager pyromanens plads og er derfor forfølgeren. Når krisen så er opstået og
er i gang, præsenterer magten sig som redderen, som derfor vil redde os fra den krise, som den selv
arrangerede.
Vi står overfor en global uoverensstemmelse i vores erkendelse (kognitiv dissonans), fordi vi får
modstridende officielle forklaringer på, hvad vi står overfor, som forhindrer, at vi forstår hele fænomenet.
Hanna Arendt har beskrevet, hvordan totalitære regimer overtager den ”totale” magt over enkeltpersoner ved
at oversvømme dem med modsatrettede informationer, indtil de ikke har nogen måde, hvorpå de kan finde ud
af, hvad sandheden er.”Coronavirus” er en psykologisk operation, som bruger ”Alice i Eventyrlands”
forhørsteknikker. 8 Viden opdeles og skilles ad, så alle ser i den forkerte retning.
For at kunne forstå situationens dybere mening, bliver man nødt til at rydde op i fakta i sagen, som er:
•
•
•
•
•

Wuhan – virusens fremkomst
Alarm – nyhedsrapporter
Virussen spredes over hele verdensbefolkningen
Befolkningerne lukkes ned
Hospitalstjenester ”kvæles” under tilstrømningen

Hvis man tager besværet med at tage højde for alle disse elementer, dukker et klart billed op.
Verdenssunhedsorganisationen WHO og mediernes handlinger er i strid med det erklærede mål om at
beskytte befolkningerne. De spiller rollen som pyromanbrandmænd.

6

Daniel Estulin: 90% af forretningerne vil mislykkes. 90 % af befolkningerne har ikke et job. Forbudt viden.
Nttps://forbiddenknowledgetv.net/what-happened- to-daniel-estulin-an-event-of-our-own/.
7
Spiro Skouras. Den store nulstillingsplan afsløret. Hvordan COVID indleder den nye verdensorden.
Https://www.youtube.com/watch?v=X6pzXrEBqR0
8
Alice in Wonderland Technique: The Power of Applied Confusion
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De:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forbyder foreslåede og vellykkede, længe eksisterende behandlinger
Lukker befolkninger ned, i stedet for at tilskynde til flokimmunitet ( som i Sverige), men ignorerer
områder med lovløshed, migrantlejre, Black Lives Matter optøjer
Ødelægger verdensøkonomien og fremmer derved arbejdsløshed, social opløsning og dårligt mentalt
helbred
Forbyder folket at forlade hjemmet eller gå længere væk hjemmefra for at træne, hvorved de skader
deres helbred
Fremmer respiratorer gennem økonomiske tilskud, som dræber patienterne
Udsteder ordrer om at visitere ældre til deres død
Forfalsker statistikker ved at tilskrive alle dødsfald ”Covid”
Udspreder forvirrende information om, at masker er ubrugelige, og derefter skal masker være
obligatoriske
Afviser at give autorisation til forskere, der tilbyder tests til at opdage coronavirus infektion
Afviser hjælp fra industrien, der er villige til at fremstille åndedrætsværn
Tømmer fængsler (FN – direktivet), men truer lovlydige borgere med fængsel, hvis de forlader
hjemmet uden tilladelse

Medierne – og de fleste af de alternative medier – ejes og kontrolleres af magteliten 9 . De:
•
•
•
•

Skræmmer offentligheden med falske statistikker, billeder af kister og falske historier om overfyldte
hospitaler
Fremmer leje – af – læger tilknyttet de farmaceutiske lobbyer
Censurerer alle afvigende synspunkter om årsagen til ”pandamien”, arten af virus og potentielle
behandlinger
Fremmer dyre, ineffektive behandlinger og Bill Gates / GAVI-vacciner

To ting står klart:
•
•

Bag den tilsyneladende forpligtelse til at beskytte befolkninger gemmer sig et dobbelt ønske om at
lede dem ind i en choktilstand og masse monitorere dem
Det sociale anarki som udvikler sig er bevidst organiseret af de offentlige myndigheder, selv under
det falske dække af at stoppe en epidemi

En pandemi blev forudset, hvis ikke forventet af visse institutioner og personer:
•
•
•
•
•
•
•

Bill og Melinda Gates Foundation
John Hopkins Center for Health Security
Det verdensøkonomiske Forum
Verdenssundhedsorganisationen (WHO)
Verdensbanken
Fremtrædende politikere
Rockefeller – dokument 2010 10

9

George Soros: medie mogul resume. Www.mrc.org/special-reports-soros-media-mogol-executive-summary.
Top journalister, der tjener i Soros – finansierede bestyrelser, direktører og rådgivere
10
Rockefeller Foundation: Scenarier for fremtides teknologi.
Www.stopthecrime.net/wp/wp-content/uploads/2020/03/Scenarios-for-the-future-of-technologya.pdf.
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Og eksperter som prof. Montagniér udtaler, at coronavirus er resultatet af den assisterede kombination af to
naturlige vira, og kun kan være blevet opnået gennem omhyggeligt arbejde i et laboratorium.
For at få en global regering havde eliten brug for at overbevise befolkningen om, at begivenheder skal
reguleres globalt. Derfor er fortællingen om global opvarmning / klimaændringen initieret og plantet af
Romklubben, Budapestklubben, Madridklubben, Worldshift og FN 11, 12, der overbeviser folk om, at der er for
mange mennesker på jorden, og at situationen er uholdbar. Eugenik / affolkningsdagsordenen har været i
gang siden slutningen af det 19. århundrede og bliver i øjeblikket fremmet gennem miljøbeskyttelse 13 og
Agenda 21 / 2030 14, 15. En pandemi er det fænomen, der bedst opfylder denne type behov.
Således er staten i hænder på private interesser, der forbyder vellykkede behandlinger, idet den venter
fremkomst af den obligatoriske vaccine.
Enten vil borgere give efter for frygt eller også vil de reflektere og forstå, at frygten i sig selv vedligeholdes
og kontrolleres af deres ledere, der træffer alle de beslutninger, der gør det muligt for coronavirus at sprede
sig ikke kun, men let. Det gør de ved at nægte deres befolkning adgang til behandlinger og lægemidler, der er
brugbare til at kunne bringe forureningsprocessen under kontrol, mens de sætter folk i nedlukning længe nok
til at være i stand til at pålægge dem – dette er implementering af ”frivillig livegenskab” – en fremtidig
mirakelvaccine.
Denne vaccine vil – i tillæg til dens rentabilitet – utvivlsomt blive tilsat aluminiumssalte (som er blevet det
obligatoriske hjælpestof), RNA – budbringere (som vil modificere mennesker genetisk for alle fremtidige
generationer) 16, 17 og især RFID chips 18, som vil give alle mulighed for at modtage deres løn og få adgang til
deres bankkonto. Denne fase med obligatorisk vaccination vil være helt afgørende for at sikre, at globalister
(bankfolk, Big Pharma og andre (fx teleselskaber: dansk oversætters kommentar)) har direkte kontrol over
populationer. Hver person bliver således nødt til at adlyde, eller blive frataget adgang til alle hans eller
hendes midler til livets opretholdelse.
Som et resultat af det økonomiske sammenbrud er der en stor fare for, at midlerne til livets opretholdelse i
sidste ende ikke bliver forbundet på nogen måde med produktivt individuelt arbejde, men snarere med et
universelt tilskud modtaget fra marionetstaten, helt efter ordrer fra de økonomiske magthavere. Spanien har
allerede meddelt, at det indfører en universal grundindkomst og ønsker, at den skal være permanent. Det er
en form for forsikring for eliten mod sociale oprør, især hvils millioner af jobs aldrig kommer tilbage.

11

”Geo – økonomi og geopolitik fremkalder successive epoker med røverglobalisering og social engeneering. Historisk
fremkomt af klimaændringer, ligestilling mellem kønnene og anti – racisme som stats – doktriner” af Dennis G
Rancourt, Ontario Civil Liberties Association, OCLA Report 2019-1, april 2019, http://ocla.ca/OCLA_Report_2019-1/.
12
The Great Global Worming Swindle – Fulle Dokumentary
www.youtube.com/watch?v=oYhCQv5tNsQ.
13
Skjulte dagsordner. Planetary Association for Clean energy, fremlæggelse til FN´s Råd for Menneskerettigheder, 2019
14
Agenda 21: Planen om at affolke verden inden 2030. Lukas Magnussen 2017
15
Forbudt viden. FN´s dagsorden 21 og moderne pengeteori
https://forbiddenknowledgetv.net/un-agenda-21-and-modern-monetary-theory/.
16
Peter Koenig. Dagsorden ID2020 -Den djævelske dagsorden inden i dagsordenen ”genetisk ændret menneskehed”
www.globalresearch.ca/agenda-id2020-continued-diabolical-agenda-within-agenda/57211717
17
Dr. Andrew kaufman: De vil genetisk modificeres os med COVID – 19 vaccinen
www.youtube.com/watch?v=qy5FD0Xamel&feature=youtube.be
18
Microsoft patent 060606: Body – iterface digital valuta (patenteret 26. marts 2020):
www.disclose.tv/microsoft-patent-060606-body-interfaced-digital-currency397345?
fbclid=IwAR3ysA9pAJTMsd3cVabaJ56GTYuxJrGI9jlOzPqSH4O9WTMIMbN8cBeR10
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Kina har haft et socialt krediteringssystem siden 2014 og har allerede sortlistet 13 millioner mennesker 19.
Inden udgangen af 2020 tildeles hver kinesisk statsborger sin egen kredit score – en de facto ”dynamisk
profil” - udviklet med udstrakt brug af kunstig intelligens og Iternet of Things (IoT), inklusiv
allestedsnærværende ansigtsgenkendelsesteknologi. Det her indebærer naturligvis 24/7 overvågning, komplet
i Blade Runner-stil med omstrejfende robotfugle. 20
Vi går kollektivt på line, og tingene kan gå begge veje, afhængig af borgernes evne til at reagere, enten i
retning af fuld globalisme med en verdensregering, eller af en politisk overtagelse af lande og deres
statsborgere.
Kun en politisk overtagelse af statens organisationer af nationens statsborgere kan føre til et gunstigt resultat
for befolkningerne. Ellers vil vi se den generelle ændring ønsket af det overnationale oligarki hen imod en
verdensregering i hænderne på de økonomiske magthavere, hvor befolkningerne er bestemt til at blive
kraftigt reduceret, og hvor de overlevende derefter bliver slaver.
Dette er grunden til, at nogen beslutnngstagende medlemmer af dette imperium modsætter sig dette projekt
voldsomt, som vil resultere i, at deres dominans forsvinder. De anerkendte ledere der er imod, kaldes
patrioter. Disse patrioter har som deres værste interne fjender de statsløse globalister, hvis øverste ledere er
bosiddende i London City og som underhånden arbejder for fremkomsten af en verdensregering under
dækning af socialisme.
Denne skelnen mellem patriotiske ledere og statslige ledere findes også i Kina og Rusland, hvor de civile
regeringer siges at være ledet af statsløse globalister, men hæren ser ud til at være i hænderne på patriotiske
ledere, hvor Putin er forbindelsen mellem de to modsatrettede fraktioner. I de senere år har Kina renset sit
system for at udrense statsapparatet for elitekompradorerne, 22 der måtte være knyttet til statsløse ledere med
hovedkontor i London City. Denne modsætning mellem patriotiske ledere og compradorledere findes også i
lande som Iran.
Sejren ville blive knusende for patrioterne, forudsat at de allierer sig med deres befolkning og ikke forsøger
at dominere dem, som de er blevet indpodet af deres tidligere kompradore allierede.
Intet vil kunne modstå alliancen mellem patriotiske ledere og lokale befolkninger, og det er grunden til at den
er så frygtet af de globalistiske magter. Foranstaltningerne som begrænser frihed, beordret af de forskellige
regeringer til at bekæmpe spredning af coronavirus, strider mod denne naturlige alliance, der vil muliggøre
patrioternes sejr over globalisterne.

19

Breitbart. China: Sociale kreditsystemer har ”gendannet moral” ved at blackliste over 13 millioner
mennesker.
https://www.breitbart.com/asia/2019/05/14/china-social-credit-system-has-restoredmorality-by-blacklistingover-13-million-people/.
20
Pepe Escobar: Hvem tjener på pandemien? - Pepe Escobar det allerede skræmmende COVID – 19 globale
udbrud.
https://consortiumnews.com/2020/04/08/pepe-escobar-who-profits-from-the-pandemic/.
21
FN´s generalsekretær indleder ny global aftale om en mere retfærdig verdensorden.
https://tass.com/world/1180059. FN – chef opfordrer globale ledere til at ”bruge pandemisk opsving” til at
deindustrialisere vesten, overgå til grøn energi.
https://www.technicalpolitics.com/articles/unchief-calls-for-global-leaders-to-use-pandemic-recovery-todeindustrialize-west-transition-togreen-energy/. Guteres er medlem af Madridklubben, søsterorganisation til
affolkningsgruppen i Rom. http://www.clubmadrid.org/who-we-are/members/.
22
Kompradore = en person, der fungerer som agent for udenlandske organisationer, der beskæftiger sig med
investeringer, handel eller økonomisk eller politisk udnyttelse.
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Kortene er i øjeblikket i hænderne på de civile befolkninger, der for første gang i historien har muligheden
for at tage deres skæbne tilbage i egne hænder. De har muligheden for at genoprette politiske regeringer i
stedet for de nuværende marionetregeringer, som er fuldstændigt kontrollerede af de økonomiske
magthavere,
Vi begynder at se, at befolkningerne forstår dette med fællesrettige initiativer fra Australien, Canada
USA 24 og Storbritanien 25..

23

23

,

politistats metoder er forbudt af Common Law Peoples´Assembly som folk bemyndiges til at modstå,
https://www.youtube.com/watch?v=nVPFzcj_yfc&feature=youtu.be.
24
Judge Anna von Reitz.
25
New Chartist Movement.
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OPSUMMERENDE RAPPORT

COVID-19
CORONAVIRUS SARS-COV-2
Coronavirus sygdom 2019

COVID
Certifikat for vaccinationsidentitet
19
1 = A 9 =I
AI = artificiel (kunstig) intelligens

INTERN BRUG – BEGRÆNSET CIRKULATION
ADVARSEL
Undersøgelsesgruppen advarer mod den misinformation, der synes at være omkring dette spørgsmål, som der
er mange forskellige meninger om - især mellem "myndigheder" og frontlinjepraktikere.
Imidlertid blev elementer, der så ud til at danne enighed, identificeret og syntetiseret for at opbygg et
bibliotek med viden for at hjælpe læseren med at styrke sit immunforsvar og sin livsstil over for en virus, der
er alt andet end almindelig. En åbenbar kendsgerning: hvis den findes, er den hverken naturlig eller utilsigtet.
Juridisk meddelelse: Alle oplysninger indeholdt i dette dokument er kun for informationsmæssige og
kulturelle formål. Denne information er ikke beregnet til at erstatte en medicinsk udtalelse: kontakt din læge.
"Kun læger kan ordinere medicin, og kun forskere, der opererer inden for en institutionel ramme, har ret til at
offentliggøre gyldig videnskabelig forskning. Det forhindrer dog ikke, at uvaliderede protokoller redder liv i
dette tilfælde”.
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vi vil gerne takke undersøgelsesgruppen, hvis medlemmer reserveofficerer i den franske
hær, der tilbragte 50 dag utrætteligt efterforskning af ”COVID-19-pandemien” og leverede
deres fund – alt verificeret med kilder. Den leverede analyse er undertiden langt væk fra den
officielle linje.
Efterforskerne måtte træffe et vanskeligt og modigt valg mellem underordning af en
konventionel og risikofri position, begrænset til officiel diskurs, og loyaliteten til hårdt
ramte civile befolkninger, der ofte er misinformeret af institutioner, der har vist sig at være
underordnet kommerciel orden.
Igen vil reservisterne stå skulder ved skulder med nationen.
Igen vil reservisterne stå skulder ved skulder med nationen.

3

Created for free by https://foxyutils.com

1.

KARAKTERISTIKA FOR SARS-COV-2 CORONAVIRUS (Coronavirus 2019nCoV)
• Virussen er ikke en levende organisme, men et proteinmolekyle (RNA) dækket af en beskyttende
lag af lipider (fedtstoffer), som, når det absorberes af øjenceller, nasal
eller oral slimhinde, ændrer deres genetiske kode (mutation) og omdanner dem til
multiplikator- og aggressorceller.
• Fordi virussen ikke er en levende organisme, dræbes den ikke, men nedbrydes af
sig selv. Hvor hurtigt den nedbrydes afhænger af temperatur, fugtighed og typen af
materiale, hvor det er placeret.
• Nogle vira har ikke en peplum (hylster). Polioviraer har for eksempel
ikke nogen.
• Disse er "nøgne" vira. Coronavirus har en peplum.
• Hvilken forskel betyder det, om der er en peplum?
• Det faktum, at virussen har en peplum, gør den meget skrøbelig. Det er en
membran så skrøbelig som enhver biologisk membran. For at en given virus skal
være smitsom, skal den være hel. Der er to steder, hvor vira med hylstre
hurtigt vil nedbryde deres hylstre og på samme tid miste deres evne til at inficere:
det eksterne miljø og fordøjelseskanalen. På disse lokationer vil nøgne vira overleve meget
længere.
• Koronavirus overføres ad fordøjelses- og åndedrætsveje.
• I det ydre miljø overlever vira med peplos ikke længe, de vil inaktiveres af to
faktorer:
o Temperatur, selv almindelige temperaturer
o Udtørring.

2.

STYRKER OG SVAGHEDER I SARS-COV-2 CORONAVIRUS
• Coronavirus overføres ved indtagelse, indånding og slimmembraner. Virussen kan ikke passere
gennem sund hud.
• Nysen projicerer den op til 4 m, den kan forblive mellem 45 minutter og 3 timer suspenderet i
luften i mikropartikler.
• Dens inkubationsperiode er fra 2 til 14 dage.
• Denne virus er meget detaljeret; den kan bedrage immunforsvaret og endda vende det mod
patienten, eller endda angribe bakterier for at gøre dem meget patogene, som vi vil se nedenfor.
• Dens patogene angrebsevne kan øges ved elektromagnetisk stråling, som vi vil demonstrere (5G).
• Denne virus er meget skrøbelig: det eneste, der beskytter den, er et tyndt ydre lag af fedt.
• I det udvendige miljø er den følsom over for temperatur og udtørring.
• Den kan ikke lide varme, UV (sol) eller tørre omgivelser (eller dem, der absorberer fugtighed).
• Den går i opløsning under forhold afhængigt af overfladens natur, temperatur og fugtighed (data
varierer fra undersøgelse til undersøgelse)
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VIRUS OVERLEVELSESTID
PÅ HUDEN

FÅ MINUTTER (¼ TIME)

I LUFTEN

3 TIMER

PÅ COPPER (naturligt antiseptisk)

4 TIMER

TØJ, HÅR, PORØSE OVERFLADER

1
12 TIMER

PÅ TRÆ (fjerner al fugt og virker ved udtørring
(umalet træ)

4 TIMER
(op til 4 dage)

PAP

24 TIMER
(op til 5 dage)

GLAS, METAL, STÅL (polerede overflader)

4 TIMER
(op til 3 dage)

PLASTIK

3DAGE
(op til 9 dage)

Virusens inkubationstid antages at være mellem 1 og 14 dage (oftest 5 dage)
NB: Handsker og masker anbefales ves indkøb på grund af risikoen for kontamirnering i et travlt og lukket
miljø.
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3.

SYMPTOMER

I mangel på generaliserede tests er kendte symptomer på Coronavirus-infektion SARSCoV-2 som følger, men udvikles ikke hos alle inficerede mennesker (55-70% mennesker er
asymptomatiske):
• Vedvarende hovedpine
• Feber over 38,1 ° (i 90% af tilfældene)
• Kuldegysninger, rysten
• Kvalme
• Forvirring
• Forkølelse
• Tab af smag (agueusia)
• Tab af lugt (anosmi)
• Symptomer på svær træthed, svaghed
• Smerter og muskelsmerter
• Stakåndethed
• Hudlæsioner (20% af tilfældene): erytem, urticaria
• Mulig konjunktivitis
• Fordøjelsessymptomer (unaturlig afføring), kvalme
• Tør hoste, ondt i halsen
• Uudholdelig hovedpine
• Følelse af prikken og derefter intens forbrænding i lungerne
• Hjertearytmi
• Cytokinechok - overreaktion af immunsystemet, der angriber sunde celler
• Generaliseret venøs tromboemboli (blodpropper i lunger)
• Alvorlig akut åndedrætsbesvær
• Multipel organsvigt, hjerneskade.
Disse symptomer blev grupperet i tre faser. Hvad der er mest slående er den enorme
række symptomer, der varierer fra tilfælde til tilfælde og for det meste findes ved andre sygdomme.
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DE TRE STADIER AF SYMPTOMER
FØRSTE INFEKTIONSSYMPTOMER VED COVID-19 1. STADIE
- Kløende hals, tykt hvidt slim.
- Tør hoste (producerer en skarp, metallisk lyd).
- Opvarmning af panden, thorax, skuldre, bryst, opvarmning af hovedet uden feber.
- Kramper i kroppen, benene.
- Følelse af varme uden feber.
- Generaliseret træthed.
- Pludselig hovedpine, der kan være stærk, som en nål.
- Mistet appetit.
- Stikken omkring det ene eller begge øjne.
- Mindre kognitive forstyrrelser: pludselig svimmelhed, kortvarig inkonsekvent / vildfarelse adfærd eller tale.
- Vedvarende følelse af tørst, smag ændret i munden.
- Let temperaturstigning, typisk 37,5 ° C, eller temperaturfald, typisk 36,5 ° C til 36,8 ° C i de
allerførste dage.
- Hudlæsioner på hænder eller fødder (udseende af pseudo-frostskader på ekstremiteter). Pludselig forekomst
af vedvarende og undertiden smertefulde udslæt og forbigående urticaria læsioner.
COVID-19 INFEKTIONSSYMPTOMER 2. STADIE
- Høj feber, typisk 39 ° C til 39,5 ° C, hvilket kræver sengeleje i 3 til 5 dage.
- Nagende smerter i hele kroppen.
- Kognitive lidelser: svimmelhed, bevidstløshed eller kramper inkonsekvent / vildfarende tale. Tab af
smag, lugt eller syn.
- Alvorlig hovedpine.
- Intense brændende fornemmelser i bryster, skuldre, hænder.
- Alvorlig generaliseret træthed som influenza, dehydrering.
- Svimmelhed, forvirring,delirium og / eller bevidsthedstab.
- Stærk brænden i halsen og tykt grønt slim.
- Diarré kombineret med en skarp kemisk lugt forbundet med opkastning.
- Moderat feber, typisk 38 ° C til 38,5 ° C; ikke influenzasymptomer.
- Meget intens hovedpine, øjne der "brænder".
- Spiddende smerter i kroppen uden ømhed, meget lange kulderystelser (varer mere end en
time).
- Kognitive forstyrrelser: svimmelhed, nedsat bevidsthed eller kramper inkonsekvent / vildfarende tale.
Tab af smag, lugt eller syn. Søvnløshed.
- Intense brændende fornemmelser i bryster skuldre, hænder.
COVID 19 INFEKTIONSSYMPTOMER 3. STADIE
KONTAKT NØDTJENESTER
- Åndedrætsbesvær
- Følelse af kvælning
- Høj feber: over 39 ° C
- Intense brændende fornemmelser i brystet, brystkassen.
NB: Et enkelt symptom er ikke tilstrækkeligt til at antage infektion bortset fra trin 3symptomer.
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4.

DIAGNOSTISKE TESTER

I øjeblikket anses RT-PCR-test for at påvise tilstedeværelsen af coronavirus ([omvendt
transkription / polymerasekædereaktion).
RT-PCR-testen er baseret på påvisning af virusgenomet fra en
nasopharyngeal prøve. Det muliggør bekræftelse af, om personen på testtidspunktet er inficeret med
virussen. Den serologiske test ser efter antistoffer mod IgM og IgG-klasser, der er specifikke for SARS-CoV2 ved hjælp af en blodprøve. Det gør det muligt at definere en persons immunstatus i klare termer, om de er
immune overfor virussen, selvom de ikke har nogen symptomer.
RT-PCR-testen er en ikke-invasiv test, der kun tager et par sekunder og kan være mere
eller mindre smertefuld afhængigt af individets følsomhed, siger Dr. François
Blanchecotte, præsident for Unionen af biologer. "Dette er for at påvise en RNA – streng, der tilhører SARSCoV-2 coronavirus bag COVID-19. "For at bekræfte tilstedeværelse eller fravær af virussen, tages dybe
nasale celler ved hjælp af en vatpind, en slags lang vatpind, der indsættes i næsehulen, op til ca. 15 cm. Kun
to typer sundhedspersonale har tilladelse til at tage denne prøve: sygeplejersker (og læger) og biologer - hvad
enten det er farmaceuter eller læger.
Derudover understreger sundhedspersonale, at det er for at undgå falske negativer, er det nødvendigt at
undersøge begge næsebor ved prøvetagning. Endelig i tilfælde af en alvorlig patient, kan en prøveudtagning i
luftrøret eller bronkier være mere relevant, da virussen gradvist vandrer til luftvejene. Efter et par dage, kan
den virale belastning i næsen hos en patient med COVID-19 være nul.
Disse tests var generelt ikke tilgængelige i Frankrig under sundhedskrisen. Deres
effektivitet og endda deres gyldighed er stærkt omstridt.
Faktisk er "RT-PCR ( reverse transcription Polymerase Chain Reaction ) testen, selvom den
anvendes til dette formål, ikke beregnet til at påvise tilstedeværelsen af virusgenomet ved
COVID-19 sygdom, men kun 'genetisk materiale', der kan have forskellig oprindelse. På trods af
dette diagnosticeres de testede mennesker som inficerede med COVID-19 og deres
efterfølgende død tilskrives derefter COVID-19. Desuden indikerer den anvendte forstærkningscyklus
(testens følsomhed) i forskellige lande antallet af positive opnåede tests. ”
Også nogle serologiske tests (2 detektionstest og 4 typer test udviklet til
påvisning af SARS-COV-2-antistoffer) har 40% falske negativer.
Et klima af mistillid hersker i Frankrig efter resultaterne af flere undersøgelser, der indikerer
"at der cirkulerer mange falske negativer i Frankrig". Dr. Chaix, som blev interviewet af
Medisite i marts sidste år bekræftede dette ved at henvise til en falsk negativ rate på mellem 20
og 30%, skønt han ikke med sikkerhed kunne angive dette. Men nu har en ny skandale bekræftet tvivlen.
Indien har besluttet at indstille brugen af hurtige tests til Covid-19 efter tvivlsomme resultater. 650.000 af
disse tests, der stammer fra Kina, blev fundet i indledende forsøg at være mangelfulde. I alt har kinesiske
hurtige tests margener for fejl fra 6% til 71%, når deres resultater sammenlignes med mere pålidelige tests
udført i laboratoriet (som stadig har 40% af "falske negativer", derfor fejl). Siden disse test er upålidelige, er
statistikken er åbenlyst skæv.
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5.

vejrets og klimaets betydning

Bland de forskellige typer coronavirus kommer den , der påvirker os i øjeblikket, fra laboratoriet
P4 (høj sikkerhed), et kinesisk – fransk samarbejde i Wuhan. Det stammer fra forskning, og har gennemgået
RNA – ændringer fra HIV – virussen.
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Sammenligning over Covid – klima, 22. april 2020
Sted

Befolkningstæthed
Indbyggere pr. km2

Tilfælde

Dødsfald

Av
maks
temperatur

i forhold

Soltimer pr.
måned

Wuhan
*Kina
Forstæder
Områder?

5825

50..000

2531

22,1

75

152,8

Kaledonien

2135

18

0

26,9

79

200

Kandi, Benin

52

54

1

25,3

50

255

Milan, Italien

7520

183957

24648

14,7

72

175

*I betragtning af antallet af begravelsesurner (mindst 40.000) er tempoet i driften for 7 krematorier og deres
køer, ingen i Wuhan tror på de tal meddelt af regeringen.
Kilde: Courrier international: https://www.courrierinternational.com/revue-depresse / chiffres-wuhan-personne-ne-croit-au-bilan-officiel-des-deces-du-covid-19
6.

FOREBYGGELSE: DESINFIKTION AF HUD OG OVERFLADER

På grund af egenskaberne ved denne virus er enhver sæbe eller vaskemiddel det bedste middel: helst
en MARSEILLE sæbe, [*] fordi skummet nedbryder fedt. Derfor er det
nødvendigt at gnide hænderne så meget: i mindst 30 sekunder og lav en masse skum.
Ved at opløse fedtlaget spredes proteinmolekylet og nedbrydes af sig selv. Du
kan også bruge et organisk vaskemiddel (eller endda en æggeblomme, som er et overfladeaktivt middel)
.
[* Oversætters note: Marseillesæbe eller "Savon de Marseille" er en traditionel sæbe fremstillet
fra vegetabilske olier, der er produceret omkring Marseilles, Frankrig, i omkring 600 år.]
• Varme opløser fedt; brug vand så varmt som muligt for at vaske hænder, tøj
og alt andet.
• Varmt vand producerer også mere skum, hvilket gør det endnu mere effektivt.
• Alkohol eller enhver blanding med et alkoholindhold på over 65% LØSNER ALT FEDT op
især det ydre lipidlag af virussen
Imidlertid er gentagen brug af hydroalkohol gel kontraproduktiv: det beskadiger
huden (som er en naturlig barriere) og gennem de resulterende sår og sprækker gør det muligt for
virus at komme ind i kroppen.
Enhver blanding med 1 del blegemiddel til 5 dele vand opløser proteinet direkte,
nedbryder det indefra. Det foretrækkes imidlertid at vaske med vaskemiddel forud for brug af denne metode.
• Peroxidvand (eller iltet vand, som er hydrogenperoxid i opløsning)
hjælper meget efter sæbe, alkohol og klor, da peroxid opløser virussens
protein, men du skal bruge det rent, og det beskadiger huden. Også her skabes risikosprækker og revner,
der letter virusindtrængningen ind i kroppen. Så ingen gentagen brug.
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•

INGEN BAKTERIDRÆBENDE MIDLER.. Virussen er ikke en levende organisme som bakterier;
du kan ikke dræbe en ikke-levende organisme med antibiotika, men opløs kun hurtigt dens struktur
gennem de førnævnte metoder.

•

•Ryst ALDRIG tøj eller lagener eller sengetøj, uanset om det er brugt eller ubrugt. Selvom virussen
sidder på en porøs overflade er den inaktiv og nedbrydes i løbet af 3 til 12 timer på stof. Men hvis
du ryster det eller bruger en klud, flyder virusens molekyler i luften
i 45 minutter til 3 timer og kan slå sig ned i næsen.

Virale molekyler forbliver meget stabile i udendørs eller kunstig kulde som klimaanlæg i hjem og biler (eller
i køleskabe). De har også brug for fugt for at forblive stabile, og især mørke. Som et resultat vil affugtede,
tørre, varme og lyse omgivelser nedbryde det hurtigere.
•

UV - lys på ethvert objekt bryder virusets protein. For eksempel at udsætte en maske i lang tid i
solen for at desinficere og genbruge den er perfekt.

•

Pas på ! Eddike desinficerer ikke Coronavirus, da det ikke nedbryder beskyttende lag af fedt.

•

INGEN ALKOHOLISK DRINKKE ELLER VODKA. Den stærkeste vodka er 40% alkohol
og du har brug for 65% for at reagere på viruskapslen.

•

LISTERINE (dette er et mundskylle væske) fungerer, HVIS DU HAR BRUG FOR DET. Dette er
65% alkohol.

•

Jo mere pladsen er begrænset, jo større er koncentrationen af virussen.

•

Jo mere åbent eller naturligt ventileret rummet er, desto mindre bliver virussen koncentreret.

•

Du skal vaske dine hænder før og efter berøring af slim, mad, låse, knapper, kontakter,
fjernbetjeninger, mobiltelefon, ure, computere, skriveborde, telvisioner osv. Og når du bruger
toilettet.

•

Du skal også fugte dine hænder, da virussen kan skjule sig i revnerne. Det er vigtigt at holde huden i
god stand.

•

Hold dine negle KORTE, så virussen ikke gemmer sig i dem.

Vend tilbage til arbejde
I tilfælde af ophævet karantæne, for
mennesker, der ikke er immuniseret mod coronavirus,
anbefales visse forholdsregler. Mennesker man møder
ser sandsynligvis smittede.
Nye livsregler skal garanteres i hele
offentlige og private rum, der involverer sociale
interaktioner.
Det er muligt, at denne sundhedskrise vil
Blive ved:
•

•

Brug en maske på alle offentlige steder
(supermarkeder, offentlig transport, posthuse, etc.)
Fortsæt med at tage beskyttende forholdsregler
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(vask af hænder efter kontakt med andre mennesker, dørhåndtag osv ....). Undgå at tage dine
hænder op til ansigtet eller røre ved din mobiltelefon uden at desinficere den.
•

Respekter social afstand. Få indkøb foretaget af den samme person og så sjældent som muligt. Når
du vender hjem, skal du lægge tøjet lige i vasken maskinen med 2 doser Sanytol (et antifungal,
antiviral og antibakteriel desinfektionsmiddel uden blegemiddel)

•

Screen besøgende til hjemmet

Udfør en screeningtest, hvis du er i tvivl. Hvis den er positiv, bør de besøgende testes, og om nødvendigt
overveje karantæne i en periode, der er længere end inkubationstid (1 til 14 dage og oftest 5 dage). Som vi
har set, er disse tests upålidelige (med en fejlmargin på op til 71%).

7.

FOREBYGGENDE AKTIONER

• Overhold strenge hygiejneregler for din krop og tøj, hvad enten det er indendørs eller udendørs.
• Når du går udenfor i mere end 30 sekunder uden at kunne vaske hænder og håndled med sæbe og vand,
brug et desinfektionsmiddel eller kirurgisk sæbe.
• Hold mindst 4 meters afstand til andre mennesker. Selv uden nysen og hosten, spredes mikroskopiske
dråber, når folk snakker og træk vejret.
• Kys eller giv ikke hånd. Heller ikke andre ting, som moralen kritiserer.
• Sid aldrig på toiletsædet. Held og lykke!
• Åbn toiletdørene og alle manuelt åbnende indgangsdøre med et lommetørklæde eller handske osv.
• Gå ud alene og tildækket! Hvem ville have troet at det hele blev betraget som normalt i 2020, at gå i
banken med maske og handsker på?
• I hver husstand skal kun én person, altid den samme, gå ud at handle for husstanden. Der bør købes inde
hver eller hver anden måned. Hvis det ikke er muligt, så maksimalt hver anden uge!
• Gå aldrig ud sammen med et barn eller en ældre person. Ikke fordi de har større risiko for at dø af virussen,
da mennesker fra 7 til 77 dør af det, men fordi disse to aldersgrupper er mindre i stand til at udføre perfekt
forebyggende handlinger.
• Klæd dig i robust tøj, der dækker hele kroppen (hvis muligt inklusive hår).
• Lad dine sko være lige uden for døren (risiko for kontaminering med spyt).
• Desinficer dine sko (med blegemiddel) efter hver tur ud. Der blev ofte fundet forurening på plejepersoners
skosåler.
• Så snart du kommer ind i huset, skal du klæde dig af og lægge dit tøj direkte i vaskemaskine (temperatur
min. 60 °: virussen overlever op til flere timer).
• Forurenede masker og handsker skal desinficeres, inden de kasseres eller brændes.
• Brug 2 doser SANYTOL til at vaske tøj, der er brugt udenfor (pletfjerner til desinfektionsmiddel), som du
skal tilføje til dit sædvanlige tøjvask.
• På ansigtet: maske (FFP3, FFP2, et hjemmelavet stof eller kirurgisk) og skiløb, svømning eller arbejde
(f.eks. svæveflyvning) briller. I betragtning af størrelsen af vira, har selve masken mere en psykologisk end
reel virkning.
• Afstand er den bedste forebyggelse. Faktisk, hvis kun en person kommer inden for en radius på
3 meter og hoster, modtager dit ansigt partikler, der indeholder en viral belastning af SARS-CoV-2.
• Ud over den beskyttelse, de giver, vanskeliggør det at bære handsker, at man rører ved sit ansigt.
Beskyttelse af ansigtet med en maske eller tørklæde øger også kampen mod denne automatiske gestus.
• Vær klar til at flytte væk, hvis nogen kommer inden for 4 meter fra dig.
• Det er bedre at vente med at tage en pose mel end at komme inden for rækkevidde af en potentielt inficeret
persons slim.
• Respekter karantæne! Tillad dig ikke nogen unødvendige ture udenfor.
• Åbn ikke døren for nogen.
• Undgå sociale sammenkomster eller at se en nær ven eller et familiemedlem, som bor mindre end en
kilometer væk.
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• Hold virussen væk uden at blive besat. Forbliv rolig.
• Overvej at desinficere din bil og hoveddørhåndtag med overfladespray, Sanytol eller Twido
desinfektionsmiddel med flere overflader (eller med blegemiddel) ud over regelmæssig rengøring.
• Forebyggende handlinger skal opretholdes efter karantæne, så længe denne pandemi fortsætter.

8.

SUNDHEDSPLEJE

• Med hensyn til konventionel medicin, der praktiseres under lægeligt tilsyn, har Verdenssundheds organisationen [WHO] sagt, at "til dato er der ikke noget specifikt lægemiddel, der anbefales til
forebyggelse eller behandling af infektion med det nye coronavirus (2019- ncov)."
• WHO præsenterede i sin publikation med titlen "Klinisk behandling af alvorlig akut luftvejsinfektion
(SARI), når der er mistanke om COVID-19 sygdom” af 28 Januar 2020, Covid-19-infektion med
tilknyttede kliniske symptomer som går lige fra mild lungebetændelse til akut respiratorisk nødsyndrom via
svær lungebetændelse "med" åndedrætssvigt, som ikke "kan forklares fuldt ud med hjertestop". I
behandlingen er WHO fortaler for iltterapi og antimikrobiel terapi, og siger: "Giv ikke rutinemæssigt
systemiske kortikosteroider til behandling af virallungebetændelse eller ARDS udover ved kliniske forsøg,
medmindre de er indiceret af en anden grund."
• Den største forsigtighed var påkrævet, og professor Didier Raoults behandling (hydroxychloroquin +
azithromycin) praktiseret ved IHU [Institut Hospitalo Universitaire] - La Timone [stednavn] og på
hospitaler, hvilken liste er offentliggjort, blev ikke opmuntret af myndighederne. Klorokin, som havde
været på det åbne marked i 70 år, blev pludselig klassificeret blandt giftige stoffer, og praktiserende læger
fik forbud mod at ordinere det i tilfældet med Covid-19.
• Derudover truer lægekollegiet med at suspendere læger, der ordinerer udenfor protokollen. Et sådant
løbende pres på læger er gentagne gange et bevist i vedr. Covid-19.
• Det mindes om, at kollegiets styrelsesråd blev oprettet af Vichy regimet den 7. oktober 1940 ved en lov, der
også afskaffede fagforeninger i en periode efter juli 1940, da den nordlige del af Frankrig var under militær
besættelse af nazistregimet. Det er kendt, at Vichy-regeringen implementerede en politik for samarbejde
med nazistregimet.
• Før vi diskuterer sundhedspleje, er det derfor hensigtsmæssigt at undersøge dette nøje tilfælde, hvor en vis
forvirring og et bestemt pres holder i gang, og at analysere feedback fra læger i frontlinjen samt
officielle anbefalinger er udviklet, hvis der faktisk er nogen.
• Vi er alle blevet opmærksomme på nødvendigheden af ikke at bruge antiinflammatoriske lægemidler i
tilfælde ved mistanke om Covid-19-involvering: hverken Ibuprofen eller aspirin eller kortison. Ifølge
kilderne, der videreformidler regeringsdirektiver, vil anti-inflammatoriske lægemidler få virussen til at
"blusse op" og føre patienter direkte til genoplivning. Verdenssundhedsmyndighederne, sundhedsministeriet,
Generaldirektoratet for Sundhed har kommunikeret bredt om dette emne.
• Imidlertid stilles den virus - som i starten præsenteredes som en slags viral lungeskade, der starter stille
med hoste, brystsmerter (angina) som gradvis forværres og slutter med akut åndedrætsbesvær –
komplekse spørgsmål.
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Dr. Kyle-Sidell , en akutlæge i New York, siger, at dette er paradigme et hvert hospital i landet arbejder med.
Det er sygdommen, akut luftvejs nødsyndrom, som hvert hospital forbereder sig på at behandle. Og alligevel
peger denne læge på, at denne nødsituation, som han ser, får ham til at tro, at Covid-19 ikke er dette
syndrom, og at læger arbejder under et medicinsk paradigme, der er forkert. Ifølge ham er der sket meget
skade ved denne forvirring. Disse patienter bliver faktisk langsomt berøvet ilt og deres ansigt bliver blåt,
hvilket er et tegn på, at
"blodet kommer ikke længere igennem."
Professor Sandro Giannini fra Bologna, som er en ubestridelig medicinsk leder, siger, at folk befinder sig i
genoplivning, når de faktisk præsenterer en generaliseret venøs og hovedsagelig lungetromboembolisme
(blodpropper). Han påpeger, at hvis dette er tilfældet er genoplivning og intubationer ubrugelige, da det er
nødvendigt først ar opløse eller rettere forhindre disse tromboembolier. Der er ingen mening i ventilere en
lunge, hvor blod ikke kommer frem.
Faktisk ser det ud til, at problemet er af hjertekar mæssig karakter og ikke respiratorisk. Det er venøs
mikrotrombose og ikke lungebetændelse, der forårsager døden. Professor Giannini
indikerer, at inflammation inducerer trombose med en kompleks, men velkendt
patofysiologisk mekanisme.
I modsætning til nogle anbefalinger om, at "ingen antiinflammatoriske lægemidler skal bruges ", bliver i dag
anvendt antiinflammatoriske lægemidler og antibiotika i Italien, og antallet af indlagte personer falder. Han
påpeger, at mange af de afdøde havde en historie med høj feber uden at blive behandlet ordentligt, og at
inflammation dermed ødelagde alt og forberedte grundlaget for dannelsen af blodpropper, fordi
hovedproblemet ikke er virussen, men immunreaktionen der ødelægger cellerne, hvor virussen kommer ind.
Faktisk blev det konstateret, at ingen patient med reumatoid arthritis (ledegigt) nogensinde er kommet ind i
Italienske "Covid" - hospitaler, fordi de tager kortison, en stærk antiinflammatorisk medicin. Sandsynligvis
også fordi disse mennesker tager hydroxychloroquin, Plaquemil [sic *] , indikeret for reumatoid arthritis.
[* Oversætternote: Plaquenil (hydroxychloroquin) bruges til behandling eller forebyggelse af malaria, en
sygdom forårsaget af parasitter, der kommer ind i kroppen gennem bid af en myggestik.]
Professor Giannini tilføjer, at hospitalsindlæggelser som følge heraf er faldet i Italien og sygdommen er ved
at blive en sygdom, der behandles derhjemme. Korrekt behandling af det derhjemme hjælper med at undgå
ikke kun indlæggelse, men også trombotisk (blodprop) risiko. Han indikerer, at det ikke har været let at
forstå, fordi tegnene på mikroemboli er sløret, selv ved ultralyd. Han kalder det katastrofalt ikke at bruge de
antiinflammatoriske lægemidler. Det er interessant at se i dag, at der kommer en række terapeutiske
fremskridt fra praktiserende læger i frontlinjen, og at oplysningerne overlapper hinanden.
En anden frontlinielæge, Dr. Sabine Paliard-Franco (praktiserende læge i Chabons - 38), helbredte 100% af
sine Covid-patienter. Hun ordinerer en kombination af Macrolide + C3G, to familier af velkendte antibiotika,
som er meget billige og let at producere og er blevet brugt i 20 år mod atypiske lungebetændelse.
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• Makrolider er antibiotika, der er i stand til at diffundere ind i væv og inde i celler.
• C3G er tredjegenerations cephalosporiner (en klasse af beta-lactam-antibiotika
• Dr. Paliard siger, at "inden for 24 til 48 timer forsvinder alle symptomerne drastisk og forbløffende
hos alle hendes patienter, hvad enten de er milde eller mere alvorlige
former ”. Femten mennesker havde alvorlige former af sygdommen med åndedrætsbesvær
og var udsatte (meget gamle mennesker, rygere, diabetes, kræft osv.). Hun troede, at
hun hurtigt skulle sende dem til skadestuen og troede endda, at hun aldrig skulle se nogle af dem igen. Men
ingen havde brug for at komme på hospital. Alle kom sig efter 24 til 72 timer.
• Hendes behandligsprotokol blev formidlet nationalt af det meget pålidelige franske Society for Geriatric
Medicine. Siden da har flere hospitalsafdelinger anvendt hendes behandlingsprotokol, og mange liv er reddet
(inklusive en 97-årig gammel patient med åndedrætssvigt).
Det skal bemærkes, at professor Raoult ikke kun giver hydroxychloroquin, men også kombinerer det med et
antibiotikum: azythromycin (et antibiotikum af makrolidfamilien, i faktisk).
Imidlertid har Dr. Paliard aldrig ordineret klorokin, så der er ingen risiko for
kardiovaskulære bivirkninger i hendes protokol. Hvad hvis mirakelbehandlingen ikke var den
klorquin, som vi bliver ved med at høre om, men makrolidet, som er givet af både professor
Raoult, Dr. Paliard og forskellige andre praktikere med de samme fremragende resultater?
Et dokument fra det franske Folkesundhedsråd blev endelig sat online den 5. marts
2020 og ordinerer den samme behandling: Macrolides + C3G.
For personer med kontraindikation over for makrolider er det muligt at ordinere en anden familie af
antibiotika, tetracycliner . En amerikansk undersøgelse viste deres virucidale virkning mod Covid og Dr.
Paliard ordinerede dem med succes til folk, der ikke kunne tåle makrolider.
Så der er en behandling, der fungerer.
Disse fund på gulvet antyder, at officielle anbefalinger, der forbyder brugen af antiinflammatoriske
lægemidler har undladt at tage hensyn til virkeligheden for en kendt fænomen: cytokin shock.
For hvis den inflammatoriske reaktion er et naturligt immunfænomen i kroppen
(antiinflammatoriske lægemidler tages normalt ikke i tilfælde af en virusinfektion), handler
alvorlige tilfælde af Covid-19 i virkeliheden om cytokinchok.
• Cytokinechok er et massivt inflammatorisk fænomen .
Cytokinechok påvirker hovedsageligt voksne i deres bedste alder. Det ser ud til, at børn, hvis immunsystem
stadig er umodent, og de ældre, hvis immunitet er svækket, er skånet for denne immunstigning.
• Til sidst fremkommer et akut åndedrætssyndrom, som kan føre til multiorgansvigt og død. Helt fra
begyndelsen af COVID-19 pandemien, mistænkte kinesiske læger, hvilken rolle cytokinchok spiller i
sygdoms mest alvorlig former.
• Cytokinstorm: hvornår det immunsystem overreagerer:
En af de særlige egenskaber ved Covid-19 (på grund af SARS-CoV-2 coronavirus) i en bemærkelsesværdig
andel af tilfældene er udløsningen af en "cytokin storm", (vi hører også om sekundær hæmofagocytis
lymfohistiocytose), det vil sige den massive frigivelse af disse molekyler involveret i aktivering og kontrol af
immunitet. Dette er en slags hyperinflammation, der kan være dødelig. Denne artikel beskriver dens vigtigste
mekanismer. Cytokiners biologi forklarer også, i det mindste delvist, det faktum at vi ikke alle reagerer ens
over for infektioner: for nogle er Covid-19 godartet, for andre tager det alvorlige former.
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”I marts 2020 blev resultaterne offentliggjort af et forsøg med 21 patienter med alvorlige eller kritiske
former for COVID-19 (81% af alvorlige former, 19% af kritiske former). Disse patienter fik ud over den
lokale "standardbehandling" (lopinavir, methylprednisolon, iltbehandling, symptomatiske behandlinger),
intravenøs infusion af 400 mg Tocilizumab.
Hos 18 patienter resulterede behandlingen med Tocilizumab i, at feber forsvandt
inden for 24 timer. Tre patienter, hvis feber varede ved,, fik en anden behandling 12 timer senere med
forsvinden af hypertermi. I dagene efter behandlingen faldt iltbehbehandling.
I dagene efter behandlingen faldt iltbehovet hos 75% af patienterne og en af dem havde ikke længere brug
for iltbehandling. På den 5. dag efter behandling vendte lymfocyternes blodniveau tilbage til det normale i
hos 53% af patienterne. Blodniveauet af C-reaktivt protein blev normaliseret i 84% af
tilfældene:. Lungelæsioner var forsvundet hos 19 patienter (91%). På tidspunktet for
offentliggørelse af undersøgelsen havde 19 patienter forladt hospitalet i gennemsnit 13,5 dage
efter behandling med Tocilizumab.
Denne foreløbige undersøgelse er i overensstemmelse med adskillige anekdotiske rapporter fra
specialister i infektionssygdomme og intensivlæger over hele verden; det har
ført til, at flere hold har iværksat kliniske undersøgelser, hvis detaljer er angivet i
anden artikel, der blev offentliggjort i dagens Vidal-nyheder. ”
NB. Tocilizumab er specielt ordineret i tilfælde af reumatoid arthritis!
Det ser derfor ud til, at i denne sammenhæng med et angreb af cytokinstorme "i betydelig grad", som
påvirker patienter med Covid-19 på grund af SARS-CoV-2 coronavirus, at anbefalingen
om "ikke at tage antiinflammatoriske lægemidler" i mange tilfælde er alvorligt
forkert
Disse officielle anbefalinger synes nu at være ugyldige pga af fund i marken. Det ser ud til at disse
oplysninger er resultatet af et medicinsk paradigme, der kan anses som falsk i denne sag, og som i starten
destabiliserede akutmedicinske tjenester.
Alle vil selvfølgelig have deres mening efter deres egen forståelse: alle
data vedrørende det, der er beskrevet ovenfor, er frit tilgængelige.
Betændelse er naturligvis en naturlig reaktion i kroppen, som feber. Så det medicinske
svar kan være ikke at fjerne det med undertiden risiko for trombe.
Professor Giannini siger imidlertid, at ingen patienter med reumatoid arthritis - som
behandles med kortison, et stærkt antiinflammatorisk middel og undertiden med hydroxychloroquine nogensinde blev behandlet i de italienske "Covid" -hospitaler, hvilket antyder, at i dette specifikke tilfælde
og under hensyntagen til selve opfattelsen af virussen, beskytter antiinflammatorisk lægemiddel mod
immunsystemets eksplosive reaktion ved infektion med Covid-19, der udvikler en hovedsagelig
lungemæssigt generaliseret tromboembolisme. Denne eksplosive reaktion fra immunsystemet kunne være
blevet observeret i denne sag i "betydelig antal" (sic).
• Denne massive, potentielt dødelige inflammation, som især påvirker raske voksne forsøgspersoner, er
velkendt: det kaldes cytokin shock. Det er overraskende, at officiel kommunikation ser ud til at
ignorere det og som standard forbyder brugen af antiinflammatoriske lægemidler. I denne henseende
har en anden frontlinielæge, Dr. Gilles Besnainou, ENT, offentliggjort videoer, hvor han er synligt i
chok og klar over at have fået forkert information. Han siger det, læger nu ved, at det er en
tromboembolisme, som skal behandles med antikoagulantia.

Han henviser til Dr. Paliars behandling, uden at citere hende, med to antibiotika (plus zink), og siger, at
denne sygdom (med en bakteriekomponent) kommer "fra en utrolig virus "(sic) og at " han aldrig har set så
mange dele af kroppen berørt:

19

Created for free by https://foxyutils.com

huden, nyrerne, lungerne, vi ser, at den rammer alle organer, øjnene, konjunktivitis, hoste, tilstoppet næse,
tab af lugtesans "og det vides ikke, om det er vaskulitis eller neuropati (inflammation i vaskulære ender eller
inflammation i nerveender).

• På frontlinjeniveau (intensivafdeling) hævdes det, at inflammatoriske lægemidler er immunundertrykkende
midler, og at de naturligvis langsomt nedsætter reaktionen af åndedrætsbesvær, men på den anden side skaber
de et udbrud af viral eller endda bakteriel belastning, hvis der samtidig er infektion. Således ville dette sætte
patienten i store vanskeligheder og bringe ham eller hende til et septisk chok, og derfor multiorgansvigt
(kardiovaskulær og åndedrætssystem, og derefter nyre og tarme), mens Covid-19 oprindeligt ville stoppe med
kun et organsvigt: pulmonal parenkym.
Som det kan ses, er analysen langt fra enstemmig.
• Det kan dog hævdes, at indgivelsen af et antiinflammatorisk lægemiddel i kombination med et antiviralt
lægemiddel (såsom hydroxychloroquin, som sænker virusbelastningen) og to antibiotika (Macrolides og C3G)
og om nødvendigt et antikoagulant, ville give anledning til indvendinger.
• Det må være indlysende, at alt dette i sidste ende kommer til at være et særligt komplekst strengt medicinsk
spørgsmål, lægens valg og valg af læge: takket være denne sundhedskrise virker det offentlige sundhedssystem
ikke længere så monolitisk.
• Så valget af en læge vil i høj grad påvirke behandlingen.
• Efter analyse efterlades man derfor med et indtryk af forvirring og modsætninger mellem officielle protokoller
og anbefalinger fra frontlinjens læger eller endda af panik og undertiden vrede reaktioner, og man har et billede
af ganske forvirrede og delte frontlinjelægeranbefalinger udsat for pres og stående overfor en virus, der ser ud til
at være meget aggressiv, opfindsom, struktureret som et krigsvåben og meget godt designet.
• Som vi vil se nedenfor, er denne cytokinstorm imidlertid signaturen for Prevotella-bakterie, ligesom alle de
andre parametre for denne infektiøse sygdom er. For effektivt at bekæmpe SARS-Cov-2 er det nødvendigt, at
dræbe Prevotella.

Læger fra nyhedstjenesten Orthomolecular Medicine og International Society for Orthomolecular Medicine
anbefaler en næringsstofbaseret metode til at forhindre og minimere symptomerne for en fremtidig
virusinfektion. De følgende billige højne niveauer anbefales til voksne, for børn bør de reduceres
proportionalt med kropsvægt.
C-vitamin :

3.000 milligram (eller mere) om dagen i opdelte doser.

D3-vitamin :

2.000 internationale enheder om dagen (start med 5.000 IE / dag i to uger, reducer derefter til
2.000)

Magnesium : 400 mg pr. Dag (i form af citrat, malat, chelat eller chlorid)
Zink :

20 mg pr. Dag

Selen :

100 mcg (mikrogram) pr. dag.

Det er blevet vist, at C-vitamin, D-vitamin, magnesium, zink og selen styrke immunforsvaret mod
virussygdomme.
For effektivt at komme sig over SARS – COV – 2, er det nødvendigt at slå Prevotella i hjel.

20

Created for free by https://foxyutils.com

Udtalelse fra Professor Montagnier
(biolog, virolog, Nobelpristager i medicin 2008)

Professor Montagnier der forklarede udførligt om antenne / mobilmasterne siger:
Der manipuleres vedrørende emnet om denne virus. I denne virusmodel er der blevet tilføjet sekvenser, som
inkludere især HIV – AIDS viruset. Virusen er ikke naturlig, dette arbejde er udført professionelt af en
molekylærbiolog. Det er et meget omhyggeligt stykke arbejde, Man kan kalde det et urmagerjob.
Virusmaterialet er en lang RNA – streng. På et bestemt sted, blev HIV – sekvenser sat ind.
Der er et ønske om at kvæle debatten. En gruppe indiske forskere offentliggjorde det samme. De blev
tvunget til at trække det tilbage.....
Coronavirusproteinet blev modificeret for at få immunsystemet til at genkende det som HIV, så
immunsystemet blev eksponeret for sekvenserne.
Et enormt pres lægges på os: alt der vedrører virusets oprindelse er mørkelagt. Det kan være et pres, der
kommer fra alle globale og nationale organer, som har en interesse i at skjule sandheden. Dette er fakta – vi
kan ikke benægte dem.

SARS – CoV -2 genomet indeholder HIV – sekvenser. Det kan ikke være en naturlig mutation. For at kunne
indsætte en HIV – sekvens i dette genom har man brug for molekylære værktøjer. Det kan kun gøres i et
laboratorium. Det kan kun være en bevidst handling. Historien om fiskemarkedet er et smukt eventyr, men
det er ikke en mulighed.

Naturen accepterer ikke bare alle mulige ting. Alt kan gøres mod naturen, men hvis man laver en kunstig
konstruktion, er det usandsynligt, at den overlever. Det betyder, at naturen elsker harmoniske ting, og hvad
der er fremmed, tolereres ikke ret godt. Det er, hvad der sker: i og med epidemien udvikler sig, især i USA ,
hvor der er det største antal tilfælde, foregår der en udvikling via mutationer. Disse sekvenser vil mutere.
Mutering betyder, at et nukleotid ændrer sig i relation til et andet, så den genetiske kode bliver modificeret.
Men det betyder også sletninger, dvs. at der er hele stykker af genomet – og hvad der er virkelig
ekstraordinært er, at det er netop den del, der bærer HIV – sekvenserne, som muterer meget hurtigere end de
andre, så det selv forsvinder ved at blive slettet. I den vestlige del af USA i Seattle er denne sekvens næsten
ødelagt. Den virker ikke mere.
Så man kan forestille sig, at hvis coronas nye patogene styrke er forbundet med introduktion af disse
sekvenser, så vil den forsvinde. Det er muligt, at denne virus´smittefarlighed netop er forbundet med dens
kunstige fremstilling, fordi dens overførelse er relateret til forbindelsen mellem et virusprotein og en
receptor på cellerne, og derfor jo flere receptorer på disse celler virus finder, jo mere vil den blive i stand til
at sætte sig fast og trænge igennem og overføre informationen.
Visse ( elektromagnetiske) bølgefrekvenser kan ændre tilstedeværelsen af disse sekvenser. Da de er
fremmede, kan vi muligvis blive i stand til at adskille dem fra resten af coronavirus og selektivt ødelægge
dem. For at stoppe pandemien kunne man fjerne disse sekvenser ved hjælp af interfererende bølger.
Vi lever i et meget anderledes miljø, end vores forældre gjorde, og der er større og større projekter, der er
rettet mod disse elektromagnetiske bølger, der omgiver os mere og mere. Det blev sagt, at byen Wuhan var
ret avanceret med hensyn til installation af 5G – antenner. Ti tusinde antenner er oppe i denne region og
kan derfor have bidraget til virusets patogene styrke.
For at opsummere: denne virus er kunstig og dens patogene styrke øges af 5G antenner.
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PÅ SPORET AF PREVOTELLA
ANTIBIOTIKA MOD EN VIRAL INFEKTION

Lad os huske, at vi i det foregående har angivet, at virussen, når den først er absorberet af
cellerne, ændrer deres genetiske kode (mutation) og omdanner dem til multiplikator og
aggressorceller.
Denne proces kan meget vel også involvere en tarmbakterie, Prevotella.
Tilstedeværelsen af Prevotella-bakterien ville gøre det muligt for virussen at infiltrere sig selv til at
omgå immunsystemet og på samme undslippe tid fra screening.
Virussen ville ikke dræbe direkte, men gennem en tarmbakterie, Prevotella, som den
ville inficere.
Det er denne inficerede bakterie, der bliver virulent og vil udløse immunforsvarets
hyperreaktion, der ødelægger lungerne og dræber patienten.
Dette ville forklare:
- Hvorfor Dr. Raoults behandling ved hjælp af et antibiotikum (Azithromycin) og især den af Dr. Sabine
Paliard-Franco, der er fortaler for en dobbelt antibiotikabehandling, begge virker.
- Hvorfor børn ikke rammes og ældre mere: Prevotella er ret fraværende i børns tarmflora, men mere og
mere til stede med alderen.
- Hvorfor overvægtige mennesker er meget mere berørt: deres ubalancerede tarmflora indeholder
en masse Prevotella
- Hvorfor lungekomplikationer opstår, når der praktisk talt ikke er nogen Covid i luftvejene. De inficerede
bakterier (findes i afføringen, der indeholder Covid RNA og undertiden endda levende vira) fremadretter
sit oprindelige (godartede) angreb på en meget mere dramatisk måde ved at udløse den inflammatoriske
immunreaktion, der drukner lungerne
- Hvorfor virussen kan dukke op igen hos en helbredt patient (med vekslende positivitet og testens
negativitet), fordi bakterien stadig findes i tarmfloraen, som forbliver vært og kan frigive det, når som
helst.
Kort sagt, denne konsistens lover godt for hypotesens gyldighed.
Der er derfor en bekræftelse af relevansen af Azithromycin som helbredende middel,
der skal ordineres fra begyndelsen af infektionen ... og endda en
lovende vej til at forebygge behandling af alvorlige infektioner (koronavirus ... og
sandsynligvis også influenza!), involverer denne behandling genoprettelse af en sund tarmflora,
der neutraliserer Prevotella.
(dvs. en god tarmflora)
Med hensyn til antibiotika er nogen fortaler for Metrodinazole + Spiramycin-Birodogyl (for
intolerancer, Amoxicillin + clavulansyre (Augmentin), fordi Prevotella
er meget resistent over for de fleste antibiotika . Det er af denne grund kendt for lungelæger og tandlæger.
Og det kan udledes, at hvis Prevotella tillader SARS-Cov-2 at modstå vores immunsystem, giver virussen
også øget resistens over for Prevotella.
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Selvfølgelig er denne tilnærmelse tilbagevist af AFP (Agence France Presse), som angiver, at forskere, der
oprindeligt havde rapporteret om ansvaret for Prevotella-gruppen af bakterier, trak sig tilbage og siger, at "der ikke
er nogen publikation om dette emne "og at disse oplysninger ikke er" verificeret eller videnskabeligt
demonstreret til dato ".
Det skal bemærkes, at der også er et betydeligt pres på dette problem.

”Professor Deprez er overrasket over at se byen Lille nævnt: ' Så vidt jeg ved, er der ikke gjort noget i Lille for at
bidrage til disse resultater, heller ikke på Pasteur Institut eller på Teaching Hospital eller National Medical
Research Institute, heller ikke på Det Naturvidenskabelige Fakultet . ' Disse emner kommer ikke ud af ingenting.
Publikationer, der forbinder Prevotella med den nye coronavirus, findes bestemt, men de er hverken robuste eller
valideret af det videnskabelige samfund. ”
Ifølge Le Monde er der " ikke foretaget nogen større opdagelse " om den centrale rolle af Prevotella. ”Denne teori
blev udviklet fra ubekræftede præpublikationer, som er delvis baseret på data, der sandsynligvis vil være
fejlagtige. Dette rygte har derfor ikke nogen alvorlig basis."
Som det kan ses, er det meget vanskeligt at danne sig en mening om dette spørgsmål.
Dog hinsides mantraet, ifølge hvilket " der ikke er noget officielt videnskabelig bevis ] "og" ingen specifik
anbefalet behandling "akkompagneret af brølende kanoner fra College of Doctors Governing Council
rapporterer frontlinjelæger, som åbenlyst er oprigtige og synligt mere optaget af deres patienters liv end af
abstraktioner af, at behandlinger fungerer.
Et eksempel er Dr. Jade Allegre. Hun går ind for en behandling beregnet til behandling af tarmene (hvor
Prevotella udvikler sig) og siger, at i kinesisk medicin er ungerne
og tarmene forbundet:
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GRØN LER
Dr. Jade ALLEGREs tilgang
Dr. Jade ALLEGRE video: https://youtu.be/kczrY_-sZrk
Grøn ler er en traditionel behandling, men alligevel på forkant med videnskabelig forskning.
Dr. Allegre citerer sagen om de tre første mennesker, der er helbredt af Covid-19 med grøn ler. Hun
taler om mirakuløse effekter.
Af alle de tilfælde, der fulgte de første tre, blev 80% af patienterne bragt i orden på to timer
og 100% på 48 timer.
Leret må ikke stoppes, så snart man føler sig bedre . Man skal fortsætte med at
tag det i halvanden måned, ellers er der en genopblussen.
Uopvarmet ler , som ikke er denatureret, skal tages.
Quarry Clay (35 kg til 7,50 euro) er meget god.
Internet side: http://jade-allegre.com/boutique/commande/evenements/?lang=da

CORONAVIRUS: TO KURATIVE BEHANDLINGER, MAN KAN VÆLGE
Du har allerede tegn, der er kompatible med Covid - svært ved at få luft i lungerne, tør.
hoste, smagstab og / eller lugt, feber, bleghed, udmattelse.

1. Grønt lerpulver
BRUG EN TRÆ ELLER PLASTSKE (ikke metal).
2-3 gange om dagen: læg 2-3 spsk. i et glas vand, tages mindst to timer imellem enhver anden medicin, fire
hvis det er muligt.
(1/2 dosis under 5 år, 1/4 dosis under 1 år).
Forberedelse: drys i et glas kildevand, hvis det er muligt. Lad stå i 5 minutter og rør derefter og slug alt
indholdet (brug ikke metalbeholdere eller redskaber med ler).
Bivirkning: mulig forbigående forstoppelse, i dette tilfælde ABSOLUT INGEN AFFØRINGSMIDLER,
fordi leret helbreder dine tarme. Stop med leret, indtil afføringen genoptages naturlig, genoptag derefter leret.
Drik mindst to timer efter enhver anden medicin, ideelt set 4 timer
2. Magnesiumchlorid (over-the-counter på apoteket)
Fortynd 1 pose med 20 gram i 1 liter vand for at drikke inden for 24 timer i så mange
dage efter behov for at stoppe symptomerne.
(1/2 liter under 10 år, 1/4 liter under 3 år).
Det er muligt at afbøde den ubehagelige smag ved at læggevæsken i køleskabet i nogle få
timer og tilsæt lidt citron.
Bivirkning: diarré, hvilket er nødvendigt - afbryd det ikke.
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OVERLEV I BYEN, NÅR ALT STOPPER, af læge Jade ALLEGRE
Få ALT DET GRØNNE LER, der er tilgængeligt i dine lokale butikker og apoteker. Forbered en
testdosis af hver (1/2 tsk i 1/2 glas vand), samme dag, og vælg den
kur, du foretrækker ... Lyt til din krop, genopdag dine dyreinstinkter!
Og gem det andet ler til dit eksterne brug …
HVIS INDTAGNING AF LER GØR DIG FORSTOPPET, betyder det, at dine tarme var
syge før helbredelsen, og at leret sidder fast på din tarmvæg, for at helbrede det: tag
absolut ingen afføringsmiddel! Stop med at tage behandlingen, og vent roligt på at afføringen
genoptages, og genoptag derefter din kur.
Du kan muligvis følge op med en probiotisk kur for at styrke din tarmflora
endnu mere.
Ler er en naturlig antigift, den har en stærk absorberende kraft: den tiltrækker giftstoffer og
det renser fordøjelsessystemet og rydder tarmen. Det renser fordøjelsessystemet
og slipper af med toksiner, bakterier, orme og patogene bakterier uden at ødelægge
tarmflora, som antibiotika ville.
Det reparerer slimhinderne takket være dets helbredende og regenererende egenskaber. Det er en
en allieret.
Det er stærkt mod sår, inflammation og endda tarmens porøsitet. Syndromet
af den gennemtrængelige tarm stammer fra en beskadiget tarmvæg, som ikke længere er
i stand til korrekt filtrering af de assimilerede molekyler. Dette resulterer i potentielle
immunproblemer, forskellige allergier, skjoldbruskkirtel - og hudproblemer. Ler er et vigtigt skridt til at
stoppe denne proces og gendanne tarmen.
"Dens antiseptiske egenskaber optimerer lerens regenerative funktioner ved oprensning og
cellulær rekonstitution af beskadiget væv, indtil total heling finder sted gennem en
helt naturlig proces ", forklarer Bernard Baudouin i sin bog" Clay and its Virtues ".
Ler fungerer som et antiinflammatorisk middel: knogle, muskler, led. Ler er også et aktiv i tilfælde af
iskias, selv internt for at rense toksiner på den ramte nerve.
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BIOLOGISK OG ELEKTROMAGNETISK KRIGSFØRSEL
CBRN (kemisk biologisk, radiologisk og nuklær)
PÅ SPORET AF 5G
5G præsenteres som "en teknologisk nyskabelse med hidtil uset ydeevne".
Imidlertid fungerer denne teknologi på 3,4-3,8 GHz-båndet, dvs. på Giga - Hertz
frekvenser, der direkte interfererer med menneskelig bevidsthed (hjernens celleskeletstruktur) og som er
anerkendt af WHO som " sandsynligt menneskeligt kræftfremkaldende stof "(Gruppe 2B) siden 31. maj
2011 i IARC´s pressemeddelelse (pressemeddelelse Nr. 208).
En " gradvis forøgelse af effekten " er planlagt for dette bånd, som vil genbruge af BLR-WiMAX
frekvensens netværket (lokalt radiobånd) og bruge nettet af eksisterende netværk til at opnå dækning
svarende til den, der opnås i 4G.
Siden har regeringen givet operatørerne alle muligheder for at installere yderligere antenner siden
nedlukningsforanstaltningerne for at klare den øgede brug af Internettet under nedlukningen, ordrer der er
foretaget i henhold til statens sundhedslov, giver operatørerne nye tilladelser til "radioinstallationer".
Operatører (mobilselskaber) kan derfor "tilføje båndbredde" ved at frigøre sig fra de sædvanlige regler.
Således har de ikke haft pligt til at informere lokale råd, og derfor brugere. Under Emergency Health Act, er
"forpligtelsen til at fremsende en informationsfil til borgmesteren eller præsident for de største byer og
byområder i Frankrig med henblik på drift eller modifikation af en radioinstallation” suspenderet.
Nødlove letter derfor installationen af 5G-antenner.
Men selvom det er sådan, virker det usandsynligt, at operatører vil betale for at fjerne deres
faciliteter efter nedlukningen, som man gerne vil have os til at tro.
Ifølge GSMA [Global System for Mobile Communications] Association, der samler flere end 750
telekommunikationsselskaber fra hele verden, er der ingen beviser for sundhedsrisici. Dette gælder for
brugere af mobiltelefoner, som såvel for mennesker, der bor i nærheden af mobiltelefonantenner. Det skal
dog bemærkes, at, denne gennemgribende erklæring fra operatørerne - den samme gamle historie - er en klar
modsigelse af WHO / IARC´s pressemeddelelse (nr. 208 af 31. maj 2011), som klassificerer disse
elektromagnetiske bølger i gruppe 2B som "sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker" efter mødet i
en arbejdsgruppe på 31 forskere fra 14 lande. Denne undersøgelse fokuserer på brugen af mobiltelefoner,
"trådløse telekommunikationsenheder", der anses for at være sandsynligt kræftfremkaldende. Eksponering
for mobiltelefonantenner er ikke engang nævnt*, hvis indvirkning på miljøet utvivlsomt er eksponentiel, især
i betragtning af den "forøgelse i styrken ”(sic)”, der forventes for dette bånd. 26 GHz-båndet (allerede brugt
til hastighedskameraer og lufthavnssikkerhedsporte) er ved at blive testet i Chatillon og Rennes.
* Dansk oversætters note: IARC´s direktør, Robert Baan, har skriftligt attesteret, at IARC´s 2B klassifikation
af RFR gælder alle former for RFR eksponeringer. IARC klassificerer kræftfremkaldende agenser – ikke
apparater.
Nogle oplysninger kan findes på ARIASE [ARIASE er en mægler, der er specialiseret i Internettilbud og
mobilpakker ] og ARCEP (fransk telekommunikation og postmyndigheder) websteder.
På webstedet for ARCEP (Regulatory Authority for Electronic Communications and post) findes logbogen til
de forskellige faser af forsøg med 5G i byerne Belfort, Bordeaux, Grenoble, Lannion, Lille, Lyon,
Marseilles, Nantes, Toulouse og Paris.
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Den femte generation af trådløs kommunikationsteknologi (5G) er ifølge teleselskabet Orange, "designet til
at imødekomme den meget høje datavækst og tilslutningsmuligheder i det moderne samfund. “
Denne nye teknologi tilbyder imponerende dataudveksling og lagringsfunktioner og næsten ubegrænsede
opkaldsmængder. Til dette bruger 5G en uudnyttet millimeterbølge (MMW) båndbredde mellem 30 og 300
GHz samt nogle lave og mellemfrekvenser.
5G-teknologien er mere effektiv end 3G og 4G på mange niveauer og åbner op for en rækkevidde af
muligheder for forskellige anvendelsesområder:
• Hurtigere navigation med mobile telekommunikationshastigheder. En hastighed op til 100 gigabite data pr.
sekund, 100 gange hurtigere end den nuværende 4G. Nok til at udfylde et personligt filmbibliotek på få
sekunder på Internettet, sammenlignet med flere timer i dag.
• Fjernstyring af objekter er kun mulig, hvis latenstiden, dvs. reaktionstiden for netværksantennernes
reduceres betydeligt.
• I øjeblikket er latenstiden omkring 35 millisekunder (ms) til et minut. 5G vil reducer dette til 1 ms, hvilket
er vigtigt for fjernstyrede droner eller tilsluttede biler. Således skal det bemærkes, at 5G-implementering er
en forudsætning for generalisering af droner beregnet til at kontrollere alt, det vil sige for oprettelse af
et totalitært samfund.
• Telemedicin forventer meget af 5G-revolutionen. I nogle år nu,er "Fjernovervågede" kirurgiske operationer
blevet styret tusinder af kilometer væk, især i udviklingslande, hvor kvalificeret medicinsk personale
muligvis mangler. 5G-teknologi skal forbedre kvaliteten af transmitteret billede og øge chancerne for
vellykkede operationer. Forbedring af sundhedssystemer kræver også en hyperforbindelse, som 5G gør
muligt. Et innovativt gennembrud, f.eks. bedre synkronisering og øget kommunikation mellem hospitaler og
bedre overvågning af patienters medicinske journaler.
• Mere uventet håber minesektoren meget på 5G-revolutionen. Denne nye teknologi forventes at øge
sikkerheden og produktiviteten betydeligt ved at reducere CO2-udledningen. I Sverige, Boliden Kankberg
undergroundmine, er pioner inden for dette område. Et 5G-netværk er blevet installeret som en del af EUfinansieret SIMS-projekt (Sustainable Intelligent Mining Systems). En af de konkrete handlinger, aktiveret af
5G underjordiske netværk, er brugen af droner til at udforske tunneler uden risiko for mennesker. Inspektion
af tunneler efter sprængning og jordskred kan uddelegeres til fjernstyrede maskiner, uanset hvilke
netværksforstyrrelser, der kan være i det eksterne netværk. En sejr mht. sikkerhed, tid og derfor
produktivitet.
Uanset hvilke forbehold man måtte have til oprettelsen af en verden styret af allestedsnærværende droner som man ser ud til at være på vej mod, under tilsidesættelse af offentlige friheder – kommer de største
bekymringer ved udbredelsen af 5G, fra den forøgede anvendelse af mobiltelefon antenner, der udsender
elektromagnetiske bølger.
Stigningen i antallet af antenner forklares ved, at millimeterbølger passerer dårligt gennem hårde
materialer. De absorberes let af bygninger, regn og planter, som derved forstyrrer signalet. Desuden har
disse højfrekvente bølger meget kortere bølgelængder, hvilket begrænser deres udbredelse. For at overvinde
dette problem, skal små celler installeres overalt i vores miljø (gadelys, hjælpestænger, huse osv.).
Stillet over for denne udbredelse af transmitterende antenner stiller mange spørgsmålstegn ved medierne til
langvarige effekter på helbredet pga. bredbånd.
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Der er to typer stråling: ioniserende stråling vs. ikke-ioniserende stråling.
Førstnævnte modificerer DNA på grund af dets bølgelængde ( λ) såsom UV-, røntgen- eller gammabølger
(γ), der forårsager mutationer, der forårsager kræft. Ikke-ioniserende stråling, såsom
elektromagnetiske bølger, forårsager ikke ændringer i DNA [*] men har en vis termisk temperatureffekt, hvis
langsigtede virkninger sandsynligvis undervurderes.
[* Oversætterens note: litteraturen om elektromagnetiske felter bekræfter ikke denne udmelding.]
Disse virkninger kan forårsage skade på biologisk væv gennem opvarmning.
I Frankrig er det franske nationale frekvensagentur (ANFR) og det franske agentur for Fødevare-, miljø- og
arbejdssundhedssikkerhed (ANSES) ansvarlig for at undersøge de kontroversielle risici ved 5G. I 2011 blev
en arbejdsgruppe ”radiofrekvenser og sundhed” oprettet for at måle indvirkningen af eksponering på
populationens sundhed. Rapporten fra 2013 fremhævede ikke "dokumenterede sundhedseffekter". ANSES
angiver også, at den samlede eksponering, som bruges i øjeblikket, er "lav i forhold til de nuværende
eksponeringsgrænseværdier
Det Internationale Center for Kræftforskning (IARC), som er en del af Verdenssundhedsorganisationen
(WHO), klassificerede radiofrekvenser fra 30 kHz-300 GHz(Gigahertz) som mulige humane
kræftfremkaldende stoffer (Gruppe 2B).
Annie Sasco, en leder indenfor miljø og helbred og hård modstander af 5G-implementering, advarer mod
sundhedsrisici ved mobiltelefon antenner. Allerede i 2012, afslørede hun i en artikel i L'Express , at konklusionen
om, at der ikke var nogen sundhedsrisici var forudindtaget på grund af interessekonflikter. Som uddannet
folkesundhedslæge arbejde Annie Sasco i WHO det meste af sin karriere. Hun advarede i december 2018 på TV5
Monde, mod "øgede risiko for hjernetumorer", især for børn, såvel som "skaden" på insekter og træer, der allerede
er observeret.
Følgende er et nyttigt websted: https://www.stop5g.ch/5g-et-contre-verites. Det bemærkes at cirklerne fra åbenlyst
pro-5G telekommunikationsselskaber, med interessekonflikter, oversvømmer pressen med forudindtaget
information, der ikke er relateret til den nuværende virkelighed af videnskabelig viden om sundhedsvirkningen af
5G.
Det skal især bemærkes, at: "effekten af pulserende elektromagnetiske bølger på humane celler er blevet bevist og
bekræftet af adskillige undersøgelser. For det andet, at konsekvenserne for personers sundhedstilstande naturligvis
er forskellig: kræft kan for eksempel have en flerfaktorisk årsag. DNA ændringer er ikke desto mindre blevet
observeret i dem, der bor ved siden af antenner med feltværdier langt under grænseværdien på 6V / m.
Desuden blev disse DNA-ændringer anerkendt af Swisscom i dets patent nr. WO2004 / 075583.

Det er ubestridt, at mere end 240 forskere, der har offentliggjort peer-reviewed forskning i de biologiske og
sundhedsmæssige virkninger af ikke-ioniserende elektromagnetiske felter (EMF'er) har underskrevet
Internationale EMF-forskeres appel:
"Mange nylige videnskabelige publikationer har vist, at EMF påvirker levende organismer ved niveauer
langt under de fleste internationale og nationale retningslinjer. Effekter inkluderer øget risiko for kræft,
cellulær stress, øgede skadelige frie radikaler, genetisk skade, strukturelle og funktionelle ændringer i
reproduktionssystemet, læring og hukommelse underskud, neurologiske lidelser og negative virkninger på
det samlede menneskelige velbefindende. Skaden går langt ud over det menneskelige, da der er stigende tegn
på skadelig effekter på både plante- og dyreliv. "
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Forskerne, der underskrev denne appel, udgør utvivlsomt flertallet af eksperter for virkningerne af ikkeioniserende stråling. De har offentliggjort mere end 2.000 artikler om elektromagnetiske felter i
professionelle tidsskrifter. Federal Communications Kommissionen (FCC) RFR [radiofrekvensstråling]
eksponeringsgrænser regulerer intensiteten i eksponeringer fra bærebølgefrekvenserne, men ignorerer
signalegenskaberne i RFR (Radio Frequency Radiation).
Sidste år afslørede en undersøgelse til 30 millioner dollars foretaget af US National Toxicology Program
(NTP) "klare beviser" for, at eksponering af RFR fra mobiltelefoner i løbet af 2 år øgede forekomsten af
kræft hos hanrotter og beskadigede DNA hos rotter og mus af begge køn.
På samme måde sendte Arthur Robert Firstenbergn appel til WHO, FN og EU om, at " implementeringen af
5G udgør et eksperiment med menneskeheden og miljøet, karakteriseret som en forbrydelse i henhold til
international lov ". Den nationale sammenslutning for sundhedssikkerhed inden for trådløse teknologier
henviser til en 2004 undersøgelse af Lai og Singh om de kumulative virkninger af elektromagnetiske
felter på DNA - streng går i stykker (Bioelectromagnetics Research Laboratory, Institut for Bioingeniør,
University of Washington, Seattle, Washington 98195-7962, USA.)
Lad os udtrykke dette klart og tydeligt:
• 5G elektromagnetisk stråling beskadiger mennesker cellers DNA
• Eksponerede celler (af alle slags som rammes i den menneskelige krop) reagerer ved at producere en
kaskade af beskyttende immunologiske stoffer / substanser
• Disse stoffer er betinget af en i en intracellulær struktur, som kaldes endosomet
• Endosomet udstødes fra cellen og bliver således til et eksosom (Nobelprisen i medicin 2013)
• Eksosomet cirkulerer og binder sig til ACE2-receptorer i lunger, tarm og hjerte.
Immunologiske kemikalier (stoffer) indeholdt i eksomet trænger ind i ACE2.
Det angiotensin konverterende enzym 2 eller ACE2 er et enzym, der er bundet til den ydre
overflade i plasmamembranerne i lungeceller, arterierceller, hjerteceller, nyreceller og fordøjelsessystemets
celler. De spiller en vigtig rolle i renin-angiotensin-aldosteron (RAAS) systemet, der regulerer natrium Salt og vandhomeostase og blodtryk.
ACE2 menes at være indgangsstedet i humane celler af visse coronavirus, som den humane coronavirus
NL63, Sars-CoV13 (den coronavirus, der forårsager SARS) og SARS-CoV-2 (forårsager COVID-19).
Derudover skal det bemærkes, at timingen af implementeringen af 5G, synes at falde sammen med
forekomsten af koronavirusen og med de steder, hvor forekomsten af den nye koronavirus er højest, hvilket
også har forårsaget offentlige reaktioner i nogle lande med det formål at ødelægge eller sætte ild til mange
mobiltelefonantenner (UK, Hong Kong). I denne henseende fjernede YouTube alle videoer, der forbinder 5G
med spredning af coronavirus fra begyndelsen af februar 2019. Ikke desto mindre er der en sammenhæng
mellem den massive implementering af 5G og kilder til udbredelse af Covid-19, der skal verificeres, når de
nye kort bliver tilgængelige, som viser antenner, der er installeret under nedlukningen i henhold til Nødloven
(Epedemiloven).
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Og faktisk begyndte epidemien i Kina, som er promotoren for 5G (10.000 antenner i Wuhan, den officielle
5G-demonstrationszone, sidst i 2019), og Italien var ikke langt bagud i dette implementeringsløb, hvor de
store italienske byer allerede er fuldt udstyret med 5G i udgangen af 2019. Lombardiet (Milano) var en af de
første italienske regioner udstyret med 5G, og den region der er mest berørt af Covid-19: vist af de italienske
avisers overskrifter fra slutningen af 2017, "Milan drømmer om at være den europæiske 5G-hovedstad",
lancerede Vodafone Italia en plan, for 90 millioner euro, til 100% dækning af den italienske økonomiske
investering i 2019.
Sammenligning af 5G-implementeringskort og indlagte patienter i Frankrig (forskellen mellem antallet af
indlæggelser og antallet af dødsfald, er resultatet af forskel i de anvendte behandlinger, f.eks. mellem
Marseille og Professor Raoult og Grand-Est).
Der var, officielt og før nedlukningen den 17. marts 2020, 450 5G mobiltelefonantenner installeret i
Frankrig, især i byerne Marseille (95), i Paris region (85), Montpellier (53), Lyon (22), Toulouse (22) og
Bordeaux (22).
SYGDOMME I FORBINDELSE MED ELEKTROMAGNETISKE OMRÅDER

Sygdomme relateret til elektromagnetiske felter
Først og fremmest skal det understreges, at:
–

At de alvorlige tilfælde af COVID-19 er relateret til et fænomen af trombose (blodpropper), som
flere frontlæger har rapporteret, det ved vi nu;

–

Denne trombose skyldes cytokinchok, som er en imflammationsproces, altså et immunproblem

–

Dyb venetrombose (DVT) er en væsentlig årsag til sygelighed og dødelighed. Mens DVT
længe har været betragtet som en blodpropsforstyrrelse, har mange mennesker demonstreret,
at immunforsvaret og en imflammationsproces er ansvarlig for trombose ("dyb venetrombose (DVT)
er en væsentlig kilde til sygelighed og dødelighed. Mens DVT længe har været betragtet som en
blodkoagulationsforstyrrelse, viser flere flere nylige linjer af beviser, at immunceller og
inflammationsprocesser er involveret i DVT-initiering. ” Immunfaktorer ved initiering af dyb
venetrombose) ”:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6065414/
Når det er sagt, så lad os undersøge de patologier, der specifikt er relateret til eksponering for
elektromagnetiske felter, som mistænkes ved den stærke formodning om en forbindelse
mellem patienter indlagt på grund af COVID-19 og implementering af 5G-infrastruktur:
Vedrørende dette vil vi henvise til en Bibliografi over rapporterede biologiske fænomener ('effekter') og
kliniske manifestationer tilskrevet mikrobølge- og radiofrekvent stråling . Naval Medical Research Institute
MF12.54.015-004B, rapport nr. 2 revideret. 106 PP. [BEMÆRK:
Dette dokument er reduceret til 25 sider, så vi kan offentliggøre det her, og
indeholder ikke alle 2.311 referencer.]
"flere end 2000 referencer om biologiske reaktioner på radiofrekvent - stråling og
mikrobølge - stråling, offentliggjort indtil juni 1971, er inkluderet i bibliografien.
Der er lagt særlig vægt på virkningerne på mennesket pga. ikke-ioniserende stråling ved
disse frekvenser. […]
Bemærk: Dette dokument er ikke klassificeret.
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BETYDNING
Værdien af Glaser dokument fra 1972 er at gøre op med udsagnene om, at der findes ikke ”troværdig”
forskning, der viser ikke-termiske effekter. Dette er en falsk erklæring, fremmet af dem, der enten ikke er
opmærksomme på litteraturen eller ikke er villige til at indrømme dette, at denne stråling i de niveauer, som
vi i øjeblikket udsættes for, kan være skadelig.

Troværdig forskning findes; den har eksisteret i årtier; og den er stort set blevet ignoreret af dem, der er
ansvarlige for folkesundheden og arbejdsmiljøet.

KOMMENTARER
Dette er en af de første store gennemgange i storskalaformat af litteraturen om de biologiske virkninger af
mikrobølge- og radiofrekvensstråling, og den dukkede op førte gang i 1971. Forfatteren klassificerede de
biologiske virkninger i 17 kategorier (se nedenfor).
Mens det er klart, at stråling, der forårsager opvarmning, også kan forårsage sekundære effekter, er ikke alle
de ovennævnte effekter relateret til opvarmning. Faktisk er meget af litteraturen om lavere eksponeringsniveauer ikke relateret til opvarmning . Dette er den type forskning, der hjalp regulerende instanser med at
formulere deres mikrobølgeretningslinjer. De ikke-termiske undersøgelser er blevet ignoreret af
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) , som mange lande søger vejledning hos, og derfor afviger
retningslinjerne efter størrelsesorden fra den laveste i Salzburg, Østrig [*] (0,1 microW / cm2 ) til den,
højeste (5.000 microW / cm2 for erhvervsmæssig eksponering), som ICNIRP (International Commission on
Non- Ioniserende radiation) har sat. Dette er en forskel på 50.000 gange!
[* Oversættelsesnotat: de værdier, som Salzburg Health Authority foreslår for Østrig
er aldrig blevet implementeret. Faktisk følger hele Østrig ICNIRP retningslinier.]
En måde at fortolke dette på er, at vi har to retningslinjer, en til at forhindre opvarmning, og en mere
restriktiv retningslinje for at forhindre biologiske virkninger , hvoraf nogle kan have alvorlige
sundhedsmæssige konsekvenser.
Hvad der er slående er, at det vi plejede at kalde mikrobølgesyge (gruppe af symptomer forbundet med
radararbejde) er blevet kaldt neurosteri (føler sig utilpas) [* ], nu kaldes elektrooverfølsomhed (Elektrohyper
sensivitet, EHS). I alle tilfælde er symptomerne forbundet med eksponering for radiofrekvent stråling,
oprindelig radar; derefter RF-varmeforseglere og computere; og for nylig forskellige kilder til trådløs
teknologi, inklusiv mobiltelefon, TW og Wi-Fi ellerWi Max antenner, trådløse routere, smartmålere osv.
[* danske oversætteres note: neurosteri (udmattelse af nervesystemet)beskrev oprindeligt den gruppe af
symptomer, som arbejdere fik i forbindelse med eksponering for elektricitet, dvs. lavfrekvente
elektromagnetiske felter (ELF). Senere kaldet ElektroHyperSensivitet. Se Arthur Firstenberg: ”The Invisible
Rainbow”]
De specifikke biologiske og sundhedsmæssige virkninger, der findes i Glasers 1972 bibliografi, er anført
nedenfor.
A. Opvarmning af organer * (Anvendelser: Diatermi, elektrokirurgi, elektrokoagulation, Elektrodesikring,
elektrotomi)
Dette inkluderer opvarmning af hele kroppen eller en del af kroppen som hud, knogle og knoglemarv,
øjenlinser med grå stær og beskadigelse af hornhinden og kønsorganer som forårsager rørformet
degeneration af testikler; af hjerne og bihuler, metalimplantater forårsager forbrændinger nær hoftestifter
osv. Disse effekter er reversible bortset fra skader på øjne.
B. Ændringer i fysiologisk funktion
Dette inkluderer sammentrækning af stribede muskler; ændret diameter på blodkar
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(øget vaskulær elasticitet), ændringer i oxidative processer i væv og organer, forstørret lever, ændret
følsomhed over for medicin, nedsat spermatogenese som, fører til nedsat fertilitet og sterilitet ; ændret
forhold mellem køn ved fødsler til fordel for piger; ændret menstruationsaktivitet, ændret fosterudvikling,
nedsat amning hos ammende mødre; reduktion i diurese, hvilket resulterer i natriumudskillelse via
urinudgang; ændret nyrefunktion ændringer af reflekser; nedsat elektrisk hudmodstand; ændringer af
hudreceptorers struktur; ændret blodgennemstrømningshastighed; ændret biostrømme i hjernebark hos
dyr; ændringer i frekvenshastigheden for mærkede ioner fra væv; reversible strukturelle ændringer i
hjernebarken og diencephalon; ændringer i elektrokardiografier; ændret følsomhed over for lys, lyd og
olfaktoriske stimuli, funktionelle og patologiske ændringer i øjne, myokardie-nekrose; blødning i lunger ,
lever, tarm og hjerne og generaliseret degeneration af kropsvæv ved fatale niveauer af stråling, tab af
anatomiske dele; død; dehydrering, ændret hastighed af forkalkning.
C. 100 effekter på det centrale nervesystem
Dette inkluderer hovedpine; søvnløshed; rastløshed (dagtimerne og under søvn) ændringer
i hjernebølgeaktivitet (EEG); kranielle nervesygdomme, pyramideformede læsioner, refleksforstyrrelser;
vagomimetisk og sympatomimetisk virkning på hjertet; anfald og kramper.
D. Effekter på det autonome nervesystem
Ændret hjerterytme; træthed, strukturelle ændringer i vagusnervens synapser; stimulering af det
parasympatiske nervesystem, der fører til bradykardi (langsom hjerterytme) og hæmning af det sympatiske
nervesystem.
E. 500 effekter på det perifere nervesystem
Effekter på bevægeapparatets nervesystem.
F. Psykologiske lidelser
Symptomer inkluderer neurastheni (føler sig generet dårligt tilpas); depression; impotens; angst;
mangel på koncentration, hypokondri; svimmelhed, hallucinationer, søvnighed eller søvnløshed,
irritabilitet, nedsat appetit, hukommelsestab, fornemmelser i hovedbunden, træthed; brystsmerter,
rysten.
G. Adfærdsændringer i dyreforsøg
Effekter inkluderer ændringer i refleksiv, operant, undgåelse og skelnende adfærd.
H. Blodforstyrrelser
Effekter inkluderer ændringer i blod og knoglemarv; øget fagocytisk og bakteriedræbende funktioner, øget
hastighed for hæmolyse (kortere levetid for celler); øget blodsedimenteringshastighed, færre erytrocytter;
forhøjet blodsukker koncentrationer; ændret histaminindhold i blodet; ændringer i lipider og kolesterol;
ændringer i Gamma Globulin og total proteinkoncentration; ændringer i antal eosinofiler; fald i albumin /
globulin-forhold; ændret hæmopoese (blodhastighed) dannelse af blodlegemer); leukopeni (øget antal hvide
blodlegemer og leukocytose; retikulocytose (øgning af umodne røde blodlegemer).
I. Vaskulære lidelser
Dette inkluderer trombose og hypertension.
J. Enzym og andre biokemiske ændringer (in vitro)
Ændringer i aktiviteten af cholinesterase (også in vivo); phosphatase; transaminase; amylase,
carboxydismutase; denaturering af proteiner; inaktivering af svampe, vira og bakterie; dræbte væ vskulturer;
ændret hastighed af celledeling; øget koncentration af RNA i lymfocytter og nedsat koncentration af RNA i
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hjerne, lever og milt; ændringer i pyruvinsyre, mælkesyre og kreatininudskillelser; ændringer i koncentration
af glykogen i leveren (hyperglykæmi); ændrede koncentrationer af 17-ketosteroider i urinen.

K. Metaboliske lidelser
Virkningerne inkluderer glykosuri (sukker i urinen); stigning i urinphenoler; ændret behandling af
metaboliske enzymer; ændret kulhydratmetabolisme.
L. Gastrointestinale lidelser
Effekter inkluderer anoreksi; epigastrisk pande; forstoppelse; ændret mavesekretion fordøjelsessaft.
M. Endokrine kirtelændringer
Virkninger inkluderer ændret funktion af hypofysen , skjoldbruskkirtlen (hypertyroidisme
og forstørret skjoldbruskkirtel, øget optagelse af radioaktivt jod) og binyrebark; nedsat kortikosteroider i
blod ; nedsat glukokortikoid aktivitet; hypogonadisme (med nedsat produktion af testosteron).
N. Histologiske ændringer
Ændringer i rørformet epitel af testikler og grove ændringer.
O. Genetiske og kromosomale ændringer
Effekter inkluderer kromosomafvigelser (forkortelse, pseudokiasme, diploid strukturer, amitotiske
opdelinger, bro, "klæbrighed"; uregelmæssigheder i kromosomal kuvert); mutationer, mongolisme;
somatiske ændringer (ikke involveret kerne eller kromosomer) neoplastiske sygdomme (tumorer).
P. Perlekædeeffekt
Dette refererer til intracellulær orientering af subcellulære partikler og orientering af cellulær og andre (ikkebiologiske partikler, dvs. mini-magnetik), der påvirker dyrs, fugles og fisks orienteringsevne i
elektromagnetiske felter.
Q. Diverse effekter
Disse inkluderer gnister mellem tandfyldninger; metallisk smag i munden ; ændringer i optisk aktivitet af
kolloide opløsninger; behandling af syfilis, poliomyelitis, hudsygdomme; hårtab og skørhed, summende,
vibrerende, pulserende og kildrende fornemmelser omkring hovede og ører; rigelig sved, spyt og fremspring
af tungen, ændringer i driften af implanterede hjertepacemakere; ændringer i døgnrytmen.

5. juli 2010. Glaser, ZR 1972.

Kilder:
Magda Havas: Mere end 2000 dokumenter før 1972 om bioeffekter af radio
Frekvensstråling : https://magdahavas.com/from-zorys-archive/pick-of-the-week-1-mere end 2000-

dokumenter-før-1972-om-bioeffekter af radiofrekvent stråling /
Ciel Voilé: Effets biologiques des ondes électromagnétiques: plus de 2000
publikationer avant 1972 : www.cielvoile.fr/2017/10/effets-biologiques-des-ondes-

electromagnetiques-plus-de-2000-publikationer-avant-1972.html
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I lyset af det faktum, at WHO fortsætter med at erklære, at der ikke er nogen behandling anbefalet, har
frontlinielæger anvendt protokoller, der ser ud til at være effektive, med risiko for at pådrage sig College of
Doctors Styrelsesråds vrede.

NOGLE RELEVANTE EMPIRISKE BEHANDLINGER

Klorokin + Azithromyci

Didier Raoult (Frankrig), Steven Smith
(USA)

Klorokin + Azithromycin + Zinksulfat

Zev Zelenko (USA).

Azithromycin + Singulair + Zink

Læger de l'Est, Philippe de Joux

Klorokin + Doxycyelin

Long Island Doctor (USA)

Macrolid + C3G

Sabine Palliard-Franco (Frankrig)

Azithromycin + Effizinc + Singulair +Heparin

Tre praktiserende læger (Frankrig)

Hver enkelt person vil i henhold til sin forståelse og dømmekraft, have en
mening om konsistensen af symptomer mellem Covid-19 og patologier
knyttet til eksponering for mikrobølger såvel som for forskellen mellem
henstillinger fra medicinske myndigheder (WHO, nationale sundhedsagenturer) og
protokoller anvendt af frontlinjelæger, der synligt er mere bekymrede over at være
tro mod den hippokratiske ed end at respektere undertiden forbløffende regler.
9.
DEN PSYKOLOGISKE DIMENSION
Visse forvirrende aspekter vedr. dette emne, føjet til det faktum, at den kunstige karakter af denne
virus er blevet diskuteret bredt, har resulteret i alvorlig kritik af ledelsen af denne sundhedskrise. Ordet
forræderi er blevet brugt, og en ubestridelig mistanke er rejst mod ledere, der holdes ansvarlige for
befolkningernes skæbne.
Uanset hvor legitim vrede kan være, er det dog vigtigt at tilkendegive i forhold til det emne, vi her har at
gøre med, at disse følelser bogstaveligt talt forgifter miljøet for den vrede og falder tilbage på ham eller
hende fyldt med potentialet for selvdestruktion.
Det er det samme med følelser af frygt. Dette er, hvad folkelig visdom kalder "at lave dårligt blod".
Og sådan er det også med vrede, som også åbner døren for sygdomme.
Stress resulterer i et konstant højt niveau af kortisol og en lækage af mineraler.
Ud over de sædvanlige psykosomatiske lidelser (depression, migræne, blodtryk, hudsygdomme - eksem,
psoriasis - hjerteproblemer, luftvejssygdomme, gastriske lidelser, nogle leverforstyrrelser), udgør oxidativ
stress en reel fare for helbred. Det fremmer ældning af celler. Kræft er en følelsesmæssig sygdom; den viser
sig ofte som et resultat af en "intens og permanent konflikt" eller som et resultat af følelsesmæssigt chok
(sorg, adskillelse, tab af beskæftigelse).
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Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvad disse begivenheder vækker hos os.
Derudover hjælper antioxidanter til at bekæmpe frie radikaler genereret af stress. De vigtigste
antioxidanter er: bioflavonoider (quercetin), carotenoider, vitamin C og E og selen.
Uanset omfanget af vores udfordringer, så lad os huske, at en lille flamme er nok til at fjerne et rums mørke.
Og den lille flamme er i os.
I de mørkeste timer i menneskets historie har håb altid stået som et bolværk imod defaitisme. I dag kaldes
dette håb tillid til livet.
Vores krop er mere modstandsdygtig, end vi tror, og vi er fulde af uventet styrke, forudsat at vi bevarer en
positiv tankegang.
ANGST – STRESS
Psykologiske virkninger af epidemien og karantæne
Angst, stress, mistillid, traume ... At leve med en epidemi som koronavirus kan have psykologiske følger.
Hvilke psykologiske virkninger?
At leve i en epidemisk sammenhæng er naturligvis ikke neutral ud fra et psykologisk synspunkt: vi må
forstå, at en global epidemi er en traumatiserende begivenhed, uanset om vi er direkte eller indirekte berørt:
DET KONFRONTERER OS DIREKTE MED DØDEN, eller i det mindste med truslen om død.
Denne type begivenhed kan generere en stærk følelsesmæssig belastning, der er meget vanskelig at
kontrollere, og som kan have mange psykologiske følger: følelsesmæssig træthed, søvnforstyrrelser,
uophørlig bekymring for fremtiden, frygt for andre, nedsat dømmekraft, humørsvingninger, tendens til
hypokondri ... Det er dette batteri af psykologiske følger som vi finder har påvirket os siden begyndelsen af
COVID-19-epidemien. Denne epidemisk situation kan påvirke alles mentale helbred på en eller anden måde,
og vi hver især har vores egen måde at reagere på.
Nogle mennesker kan føle sig overvældet af begivenheder og forstår ikke, hvad det er der sker, mens andre
dagligt kan opleve frygt eller angst.
Nogle har afmålte og tænksomme reaktioner, mens andre reagerer mere ekstremt.
Reaktioner afhænger derfor af mange faktorer, såsom vores eksponering for epidemien, vores tidligere
oplevelse af stressende begivenheder, støtten fra mennesker omkring os, vores fysiske sundhed, vores alder,
vores personlige historie vedr. psykiske udfordringer.
Isolering, karantæne: hvilke psykologiske konsekvenser har de?
Første konsekvens: stigmatisering eller følelsen af at være en person, der skal undgås.
Karantæne eller tvungen isolation er ikke en triviel oplevelse.
Den første konsekvens af isolation er stigmatisering, med andre ord følelsen af at blive peget på, konstant at være
mistænkeliggjort, som en pestramt person, der skal undgås, eller den person hos hvem sygdom opstår. Ud over
dette indtryk af at blive afvist, kan nogle mennesker i karantæne også have en følelse af skyld for ikke at tage
nødvendige foranstaltninger og potentielt at have inficeret folket omkring dem.
Karantæne er en potentielt traumatiserende oplevelse.
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Karantæne er derfor en potentielt traumatiserende oplevelse for nogen og som for et hvert
traume, kan der opstå symptomer (såsom søvnforstyrrelser, stemningsforstyrrelser, generaliseret angst,
til depression eller endda posttraumatisk stresslidelse) meget senere, endda måneder eller år senere "i form af
flashbacks, panikanfald, patologisk årvågenhed eller hypervågenhed ".
Er der mennesker i fare?
Der findes ingen typologi for personer, der har større risiko for at få psykologiske reaktioner end andre.
Hvis nogen har en tendens til hyperangst, hvis nogen er hypokondere eller går gennem en depressiv episode,
hvilken støtte er der til rådighed?
Psykologisk støtte er afgørende for at hjælpe med til at overvinde disse påvirkninger for den mentale velvære.
Uanset om nogen er direkte berørte af epidemien eller ej, bør han eller hun ikke tøve med at tale om det til en
sundhedsperson, selvom det virker vanskeligt og han eller hun hellere vil undgå emnet eller skammer sig over
ikke at formå at fortsætte som normalt. Afhængigt af symptomerne og niveauet af traumer, kan den voksne eller
barnet henvende sig til krisebehandlere, fx psykologer.
Formålet med denne psykologiske eller moralske støtte er at identificere de mest sårbare mennesker og henvise
dem så hurtigt som muligt til specialister for en mere individualiseret opfølgning.
Korte terapier som kognitive og adfærdsmæssige terapier (CBT) synes godt egnede til
denne slags situation, men der er andre metoder såsom hypnose, øjenbevægelse
Desensibilisering og genbehandling (EMDR) …
Hvordan man ikke giver efter for psykose.
Frem for alt skal man beskytte sig selv og folket omkring en ved at vedtage enkle handlinger anbefalet af
sundhedsvæsnet.
Spredningen af COVID-19 er bestemt meget bekymrende, men for ikke at give efter for overdreven angst, skal
man undgå at forestille sig katastrofale scenarier og lægge negative tanker til side, mens man forbliver
opmærksom og årvågen.
Den bedste måde at fjerne sig fra bekymringer er at begrænse informationskilderne.
At brug tiden på at læse skræmmende advarsler, lytte til radio eller se 24-timers nyhedskanaler er
angstfremkaldende aktiviteter, der fremmer panik. Man skal fortsætte med at leve et normalt liv, mens man tager
de nødvendige forholdsregler for at undgå smitte.

10. OFFENTLIGT TILGÆNGELIG NATURLIG SUNDHEDSBEHANDLING: GENDANNELSE AF
TILLID TIL NATUREN

• Det skal anerkendes, at mange behandlinger og beskyttelsesmidler er blevet gjort utilgængelige for
offentligheden. Det er umuligt ikke at nævne dette aspekt.

• Det er heller ikke overflødigt at bemærke, at Verdenssundhedsorganisationen fortsætter med
officielt at angive, at "til dato anbefales ingen specifikke stoffer til at forebygge eller behandle infektion mod den
nye coronavirus. ”

• I mangel af en officiel forebyggende eller helbredende behandling kan den enkelte, som er overladt
til sine egne remedier med fordel henvende sig til naturlige terapier og sætte sin lid endnu en gang til at stole på
naturen og livet.
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• Naturlige lægemidler , som er lettere tilgængelige for offentligheden, er stadig generelt tilgængelige (på
apoteker, i hele fødevarebutikker, på Internettet eller i naturen).
Disse terapier er derfor især nyttige i tilfælde af et "sammenbrud af normalitet ".
Mangel på eller et administrativt forbud mod visse konventionelle behandlinger, som er reguleret natten over som
i den foreliggende sag, mens det samtidig er officielt erklæret, at "intet specifikt lægemiddel anbefales" sætter
offentligheden i en situation af"overlevelse".
I denne situation, når konventionelle behandlinger ikke er tilgængelige for offentligheden
–
–

Enten på grund af en mangel i forsyningskæderne (udsolgt)
Eller i tilfælde af et pludseligt administrativt forbud kan man henvende sig til følgende som
alternativer:

• Aromaterapi (den mest kraftfulde form for fytoterapi)
• Homøopati
• Fytoterapi
• Ernæringstilskud og sund livsstil
• En sund kost
• Meditation
• Sport
• Etc.
• Den japanske praksis med "skovbadning" (shinrin yoku), hvilket har bevist
terapeutiske virkninger. Hvis du har chancen for at sætte dig i karantæne i nærheden af et naturligt
område, er det afgørende for at genoplade batterierne i naturen er essentielt mht. energi og helbredelse.

• Lad os gentage, at vores livsstil og vores indre holdning i høj grad påvirker vores
immunsystem.
• Det skal bemærkes, at naturopati betragtes som en forsvarsmekanisme: ved naturligt at øge kroppens temperatur,
hvorpå de fleste patogene mikroorganismer ødelægges.

• Inflammation er også en normal reaktion fra kroppen. Men som vi har understreget, intet er ved denne virus
naturligt eller utilsigtet.

• Når vi vender os til naturen for at helbrede os, er det vigtigt at fortsætte med at sikre
maksimal hygiejne.

• Forebyggelse er bedre end helbredelse.
• Og lad os også huske, at frygt og vrede - uanset hvor legitim det er – distraherer os
fra vores sande styrke.
AROMATERAPI
Vi får at vide, at vi har at gøre med en virus.
Den officielle teori om "lungebetændelse" synes ikke at være valideret ved observation.
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Virusinfektionen resulterer i en række symptomer, der varierer fra tilfælde til tilfæde, hvilket
kan forårsage cytokinchok og inflamation, der degenererer til generaliseret tromboembolisme, især I lunger,
med mulighed for multipel organsvigt.
• Det er således et spørgsmål om:
o Virusinfektion
o Inflammation (cytokinchok)
o Kardiovaskulære problemer (vaskularitet)
o Selv neuropati (som er Inflammation i nerveender)
Logisk skal der derfor tages følgende skridt:
• Ved antiinflammatorisk virkning (samtidig med at der sikres et godt immunsystem)
o Supplerer muligvis med antibakteriel behandling (i tilfælde af co- infektion)
o Mens du reducerer virusbelastningen (antiviral behandling)
o Og sikre god blodcirkulation .
I denne sammenhæng viser flere undersøgelser, at æteriske olier har stor antiviral kraft
mod RNA- og DNA-vira. De kan bruges til at desinficere hænder, rengøre
miljø og støtte immunforsvaret:
Feedback har tendens til at bekræfte effekten af antivirale essentielle olier på SARS-CoV-2
CORONAVIRUS, især oralt og i form af inhalationer (forbundet med varme).
Fremkomsten af cytokinchok indebærer, at antiinflammatoriske æteriske olier
(såsom skovfyr og vintergrøn) sandsynligvis er inkluderet i protokollen.
Eksistensen af hjerte-kar-sygdomme (hovedsagelig generaliseret tromboembolisme
(blodpropper I lunger)) antyder, at æteriske olier, der forhindrer dannelsen af blodpropper (såsom
Italiensk Helichrysum eller "Immortelle") også kunne kombineres med antiviral behandling.
• ANTIVIRALE OG ANTIBAKTERIALE KEMOTYPEREDE ÆTERISKE OLIER (CTEO'er):
Der er et stort antal antivirale CTEO'er, hvoraf nogle er bedre kendt end andre
og hurtigere bliver udsolgt: se listen nedenfor
Disse olier skal kun tages oralt i fortyndet form: 3 eller 4 dråber på en sukkerterning eller i
en ske olivenolie eller honning.
De kan også tages ved indånding (3 dråber i det varmeste vand, der er muligt - virussen
kan ikke lide varme, for eksempel 2 dråber af en antiviral CTEO og 1 dråbe
PEPPERMINT for at åbne stoppet næse).
De kan også tages perkutant (3 dråber på håndledene og gnid håndledene
sammen - de passerer hurtigt over i blodet), men ifølge eksperter er denne metode til
administration noget mindre effektiv.
CTEO ANTI-INFLAMMATORIER:
• De skal tages oralt eller ved indånding (skovfyr)
• De kan også tages transdermalt, på håndledene som angivet ovenfor eller af massage på ryggen
(f.eks. skovfyr og vintergrøn, fortyndet i en klat af LLR- G5 GEL eller vegetabilsk olie). Overskrid
ikke de ordinerede doser.
• www.llrg5.com/fr/silicium-organique-g5
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• Det skal bemærkes, at LLR-G5 ud over dets anticancer egenskaber forstærker virkningen af
essentielle olier, mens de fortyndes. CTEO'er som forebyggende behandling af trombose:
• Tages transdermalt (italiensk Helichrysum eller "Immortelle").
• HELICHRYSUM ITALICUM (SSP SEROTINUM): en plante fra sydvest Europa, der vokser ved
sandede, tørre, soleksponerede jordarter. De gule blomster producerer gennem destillation en
sjælden og usædvanlig æterisk olie, der udviser den kraftigste anti-hæmatom-aktivitet i planteriget.
Den er også antiflebitisk, krampeløsende, astringerende og sårhelende. Den bruges mod åreknuder,
rosacia og trombose.
• www.doc-developpement-durable.org/file/Plantes-Medicinales- Aromatiques /
Herbs_spices_and_essential_oils.pdf
ANTI-VIRALE EGENSKABER HOS ÆTERISKE OLIER:
Blandt antivirale midler og immunstimulerende midler er den bedste essentielle olie Ravintsara
(Cinnamomum camphora).
Den har en klart etableret antiviral aktivitet takket være aktive ingredienser, hvoraf
de vigtigste er terpenoxider (1,8-cineol), terpenalkoholer (alfa-terpineol) og
terpener (pinenes).
Den har også molekyler svarende til dem som eukalyptus har, hvilket forklarer, at der tilføjes dens
antiviral virkning en antikatarrhal virkning, der er meget nyttig i tilfælde af fordøjelse eller ENT
vira, som udløser katar.
Ravintsara har også vist sig at have en god antibakteriel virkning siden vira
og bakterier ofte er forbundet (virussen åbner døren for bakterielle infektioner).
Virusen har mulighed for at komme ind på grund af svækket immunforsvar. De æteriske
olier vil virke ved at øge disse forsvar, i dette tilfælde immunglobuliner A og M (IgA
og IgM). De underliggende mekanismer i denne livreddende plante er endnu ikke forstået,
men deres virkninger er blevet målt.
Vi har nu den biologiske og kliniske evidens via adskillige undersøgelser af dens
formidabel effektivitet.
Ravintsara dækker derfor risiko for smitsomme sygdomme.
Æteriske olier er nu meget undersøgt i forskningscentre rundt om i verden: der er
praktisk talt intet universitet, der ikke har en enhed afsat til disse undersøgelser.
Nogle områder er af særlig interesse for nutidens forskere.
Et forskningscenter i Australien har målt virucidal aktivitet af tea tree essentiel
olie på H1N-virus med lovende resultater.
Andre undersøgelser er blevet udført på pebermynte æterisk oliebrug på
herpesvirus (HSV1 og HSV2): en kontakt på mindre end 24 timer mellem disse vira
og pebermynte æterisk olie fjerner dem.
Anden forskning er i gang med koronavirus, coxsackievirus, mononukleosevirus
og hepatitis B-virus (HBV). Virkningen af Ceylon kanel (bark) æterisk olie på
tuberkulosen mycobacterium (Koch Bacillus) og virkningerne af eukalyptus
polybractea CT krypton æterisk olie på humant papillomavirus (HPV) er også
bliver studeret.
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Aromaterapi skal også udforskes ved immunitet, bekæmpelse af kolde infektioner [i modsætning til varme
infektioner], Da kemiske behandlinger er næsten virkningsløse imod disse, fordi de ikke manifesterer sig
tydeligt og underminerer lydløst, der henviser til, at vi tidligere var vant til bakterier, der giver klare
symptomer, varme infektioner med feber og katar, der giver kendte immunreaktioner.
Vi har en masse bakterier i os, E. Coli, Klebsielle, Bacillus, Staphylococcus, Streptococcus, Borrelia osv ...
som er vigtige for vores stofskifte, hvori de deltager aktivt.
Men hvis der er for mange, vender de sig mod os, og gør os syge .
Mad, stress og miljøforurening er ansvarlig for disse ubalancer, men med æteriske olier, der kommer os til
undsætning, hvis vi kan lytte til og stole på dem, mens vi først nu begynder at udforske dem.
Svampe, bakterier, vira: æteriske olier har midlerne til at bekæmpe dem alle. For ikke at nævne værdien af en
lettere, mere fleksibel og mere individuel styring i forhold til den enkelte patient.
• For aromaterapi henvises til det autoritative hæfte:
o HUILES ESSENTIELLES CHEMOTYPEES aromathérapie scientifique ,
af A. ZHIRI Docteur ès sciences, D. BAUDOUX, farmaceut & aromatolog, ML BREDA I
SBN 2-919905-27-9. [eller lignende på engelsk]
o [Se også hjemmesiden for Australian College of Aromatherapy (ACOA) og dens ordliste
over æteriske olier:
https://acoa.com.au/pages/glossary-of-essential-oils]
• Forsigtig: de fleste CTEO'er skal undgås for gravide kvinder i den første tre måneders
graviditet og for børn under 6 år.
• For små børn foretrækkes det at bruge Ho Wood eller Rosentræ CTEO'er som antivirale stoffer: 2
dråber3 gange om dagen i honning, olivenolie eller på en sukkerterning under tunge.
• Nogle olier kan forårsage abort (vintergrøn), nogen kan forårsage forbrændinger (kinesisk kanel)
eller hypotermi, hvis de anvendes på store områder (pebermynte). En test for en allergisk reaktion
skal altid udføres inden brug, for eksempel ved at lægge en dråbe fortyndet CTEO på håndleddet.
• Før du bruger æteriske olier, er det uundværligt at kontrollere forholdsreglerne ved brug.
• Det ville naturligvis være ideelt at gennemgå træning i aromaterapi.
• CTEO'erne lauerbær , enebær oxycedrus ssp. oxycedrus, Thuja orientalis, cypres sempervirens
ssp. pyramidalis, Pistacia palaestina, Salvie officinalis og Satureja thymbra har vist sig at have en
hæmmende virkning på SARS-CoV og HSV-1 aktivitet. Disse CTEO'er er kendetegnet ved
tilstedeværelse af β-ocimen, 1,8-cineol, α-pinen og β-pinen som essentiele bestanddele.
( Fytokemisk analyse og in vitro antivirale aktiviteter af tht Æteriske olier af syv libanonarter .
Monica R. Loizzo,
Antoine M. Saab, Rosa Tundis, Giancarlo A. Statti, Francesco Menichinin
Ilaria lampronti, Roberto Gambari, Jindrich Cinati, Hans Wilhelm Doerr).
• I et interview foretaget den 16. marts 2020, dr. Pierre Franchomme, aromaterapiens ”far”, hedder
det, at "Covid-19 er den samme type virus som SARS, som har gennemgået nogle ændringer.
Begge tilhører samme familie med en forskellig slags serotype. Epidemien er i fuld udvikling, og
information giver gradvis feed back.
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Men generelt har en virus stadig en meget specifik tropisme. For nogle vil det være
luftvejsslimhinden, for andre vil det være leveren parenkym, i princippet har hver virus sit eget
mål. Der er små mutationer mellem for eksempel Coronavirus i Kina og den i Saudi-Arabien, der
hver gang giver lidt forskellige patologier. Det er en virus, der alligevel synes relativt stabil. Ud
fra det, jeg har kunnet forstå, har den et ret langt RNA eller nukleinsyre, der ikke tillader, at det
muterer for meget. Selvom andre vira har evnen til at mutere enormt, er koronavirusene, der findes
i Kina eller Sydamerika meget ens. Derimod er der ting som vi ikke ved endnu, er der små
mutationer, der gør det mere virulent hos nogle mennesker, eller er disse mennesker mere sårbare?
Vi har ikke alle de svar endnu. Det undersøges stadig.
• Oprindeligt er det et pseudo-influenzasyndrom, selvom det naturligvis slet ikke er den samme virus
som influenza. Coronavirus smitter gennem luftvejene, så den øvre slimhinde påvirkes, så kommer
den hurtigt i bronkierne og nedre lunger, angriber alveolerne og forårsager hurtigt en form for
lungebetændelse. Bemærk, at en simpel influenza også kan føre til denne slags konsekvenser, og
forårsage lave infektioner, men mindre typisk end coronavirus.
• Magnesium, som virkelig er uundværlig i kampen mod virussygdomme, lige meget hvilke.
• Virus er simpelthen genetisk materiale, i dette tilfælde RNA (10), og denne, coronavirus, mener jeg,
er indeholdt i en membran, det vil sige det er indkapslet.
• Denne membran er nu sammensat af fosfolipider, som er ekstremt sårbare over for flygtige
organiske komponenter i æteriske olier. Hvilket betyder, at alle æteriske olier vil have en
virkning mod denne type indkapslede virus, med åbenlyse forskelle i intensiteten af denne
virkning i henhold til hvilke olier der anvendes.
De mindre specifikke vil være svagere, mens de mere specifikke vil være stærkere.
Af alt det vi ved på nuværende tidspunkt, kan vi allerede anbefale Eucalyptus Globulus, som er aktiv mod
denne type virus. (…)
Jeg anbefaler Laurus Nobilis og Eucalyptus Globulus . Det er bare vigtigt at vælge en ikke-udbedret
eukalyptusolie. Fordi eukalyptusolier det meste af tiden bliver udbedret for at øge niveauet af eucalyptoler,
hvilket er absurd, fordi andre indeholdte molekyler er også meget aktive på vira. Det er derfor vigtigt at
vælge ikke- denaturerede eller forbedrede olier. Samt Laurus Nobilis æterisk olie, som er ekstremt aktiv i
coronavirusens patologi, som i mange andre virussygdomme.
(...) Det er nødvendigt at nå det sted, hvor virussen udvikler sig. For at nå de nedre dele af lungerne, hvor
kapillarkontakt med alveolær slimhinde er placeret, kan man handle gennem blodet og især gennem den
intravenøse vej. Derfor vil det være nødvendigt at massere den essentielle olie på steder, hvor der er et stort
venøst netværk placeret.
Det første er fodsålerne , det virker paradoksalt, men under fodsålerne er der et venøst netværk kaldet Lejars
venøssål på foden, hvilket tillader næsten øjeblikkelig passage af olier, der cirkulerer på proteinbærere i
blodet, passerer ind i den systemiske cirkulation, når hjertet og går direkte fra hjertet til lunger.
En anden vigtig placering er gennem den hæmorroide vene, enten med suppositorier eller blot ved hjælp af
rektale olier. I dette andet tilfælde kan det siges, at indenfor nogle få minutter vil de æteriske olier allerede
være til stede i lungerne.
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Endelig vil en mulighed være at anvende dem ved håndledene, hvor de synlige vener er placeret.
Men når patologien er etableret, vil jeg sige, at rektalvejen er den sikreste strategi, især i alvorlige tilfælde. ”
• Jean-Baptiste Loin: " Synes du at den internationale videnskabelige diskurs om coronavirus har
være begrænset til mulighederne for konventionel medicin? " "Ja, fuldstændig." "(...)"
Forpligtelsen er at forblive inden for de officielle protokoller. Men i forhold til den sag, som vi er
bekymret for nu, er problemet, at der er ingen protokol, da der ikke er nogen godkendt terapi. (...)
Den enorme forskel mellem vacciner og æteriske olier er, at hvor vaccinen fokuserer på en given
stamme, kan æteriske olier virke på alle stammer i det omfang, de passerer en anden kanal. Det vil
sige ved hjælp af dekonstruktion blandt andet af virusets membran.
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ÆTERISKE OLIER, DER HAR EGENSKABER, DER ER BRUGBARE I TILFÆLDE AF
FORESLÅET PROTOKOL MOD COVID-19
! = se forholdsregler ved brug
BEMÆRK: Forbudt i alle tilfælde for kvinder op til 3 måneder gravid.
NB. Den gældende protokol skal tilpasses til sygdomsstadiet. Æteriske olier, der har interessante egenskaber,
men som er hæmostatiske, er blevet udelukket til brug i dette tilfælde under hensyntagen til risikoen for
trombose (som fx. Geranium (Egypten), som er en effektiv antibakterielt og antiinflammatorisk olie, men som
har hæmostatiske egenskaber eller Geranium Rosat cv Bourbon).
BEMÆRK: Æterisk olie opløses ikke i vand, men kun i olie. Fortynd med olie i tilfælde af sygdom!

ANTIVIRUS OLIER

POTENTE ANTIVIRUS OLIER

HO WOOD (børn)

! EUCALYPTUS GLOBULUS
(anbefalet af Dr. Pierre Franchomme)!

ROSENTRÆ (børn)

KLOVEOLIE

! EKSOTISK BASILIKUM

ÆDEL LAURBÆR (! LAURUS NOBILIS)

!! CEYLON KANEL (BARK)

SARO (Mandravasarotra)

!! KINESISK KANEL

MERIAN CT THUJANOL

CISTUS LADANIFER !! hæmostatiske !!

NIAOULI

MADAGASCAR CITRONELLA

! OREGANO

! CITRONTRÆ

PALMAROSA

KORIANDER

RAVINTSARA
! BJERGSKILTIG

EUCALYPTUS RADIATA
LAVENDEL ASPIC

TE TRÆ

! MYNTE ARVENSIS

! TUMMIANBLADET SAVORY

! PEBERMYNTE (hypertensiv, vasokonstriktiv)
!!

TIMIAN LINALOOL
TIMIAN VULGARIS CT THUJANOL
! [THYMOL? - oversættelse ikke fundet]

For engelske læsere, se webstedet: https://draxe.com/essential-oils/essential-oils-guide/NTINFLAMMATORIER
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ANTIVIRUS OLIER

POTENTE ANTIVIRUS OLIER

! EKSOTISK BASILIKUM

CITRON EUCALYPTUS

ROMANSK KAMILLE
(CHAMAEMELUM NOBILE)

!! VINTERGRØN

VILD GULDEROD

! ENEBÆR COMMUNIS

! JAVA CITRONELLA (perkutan
antiinflammatorisk)

SKOVFYR (kortison-efterlignende)

! SORT GRÅ (kortison-efterlignende)

CITRON VERBENA (kan tages
internt med 30% fortynding)

! ESTRAGON
EUCALYPTUS RADIATA
[WINTERGRØN GAULTHERIA
FRAGRANTISSIMA? - oversættelse ikke
fundet]
KATAFRAY (anti-histamin effekter)
KATAFRAY (anti-histamin effekter)
LAVENDEL SUPER
! GRØNLAND LEDON
MASTISK TRÆ
! Citron LITSEA
! PEPPERMINT (hypertensiv,
vasokonstriktiv) !!
! HIMALAYAN SPIKENARD
PATCHOULI
PETITGRAIN BITTER ORANGE
RAVENSARE AROMATICA
OTENTE ANTI-INFLAMMATORIES
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ANTI – BAKTERIEL

POTENS ANTI - BAKTERIEL

KAMFER TRÆ (børn)

!!CEYLON KANEL

ROSENOLIE (børn)

!!KINESISK KANEL

MADAGASCAR CITRONELLA

KRYDDERNELLIKEOLIE

!LEMON THREE

LAURUS NOBILIS

CORIANDER

SARO (Mogravasarotra)

!BLACK SPRUCE (cortisone mimetic)

-

EUCALYPTUS GLOBULUS

!MARJORAM CT THUJANOL

[!EUCALYPTUS MENTHOL translation not found]

NIAOUL (selective anti-bacteriel)

EUCALYPTUS RADIATA

!OREGANO

FRAGRANT INULA

PAALMAROSA

LAVENDER ASPIC (avarage)

RAVINTSARA

LAVENDER SUPER (variable, calming)

!VINTERSAR - BØNNEURT

!MENTHA ARVENSIS

TETRÆ (Powerful broad – spectrum
antibacterial radioprotective for the skin)

!PEPPERMINT (forhøjet blodtryk,
vasoconstrictive)

!THYME-LEAVED SAVORY (major
antibacterial with broad-spectrum action)

!HIMALAYAN SPIKENARD

THYME LINALOOL

PETITGRAIN BITTER ORANGE
(average anti-bacterial)

THYMUS-LEAVED SAVORY (major
antibacterial with broad-spectrum action)

SCOTS PINE (avarage anti-baterial)

[!THYME CT THYMOL OIL – exact
translation not found] (antibacterial with broad –
spectrum action)

ROSEMARY CT CINEOLE (avarage antibacterial)
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BLOOD THINNERS

POTEN BLOOD THINNERS

!CEDERWOOD ATLAS

IMMORTELLE (Italien Helichrysum) (Internal
use solely as advises by therapist !)

!LEMON TREE

NIAOULI (venøs decongestant, radioprotective
for the skin)

!!CYPRESS (Cupressus sempervirens)

THYMUS VULGARIS CT THUJANOL
(warms circulation)

!GINGER
MASTIC TREE
!MARJORAM CT THUJANOL (warms
circulation)
!HIMALAYAN SPIKENARD
(phlebotonic)
GRAPEFRUIT (peel)
PATCHOULI
!YELLOW SANDELWOOD
!CLARY SAGE (salvia sclarea)
(circulatory regulator)
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IMMUNSTIMULANS

IMMUNSTIMULANS ++

!CEYLON CINNAMON

CLOVE

!!CHINESE CINNAMON

SARO (Mogravasarota)
(immunostimulant)

CISTUS LADANIFER !! (haemostatic,
immunoregulating)

!MARJORAM CT THUJANOL
(immunostimulant)

EUCALYPTUS RADIATA

!OREGANO

LAVENDER ASPIC

PALMAROSA
HEMLOCK
RAVINTSARA
!VINTERSAR - BØNNEURT
TETRÆ
!THYME-LEAVED SAVORY
(immunstimulerende middel)
THYMUS VULGARIS CT THUJANOL
( immunstimulerende middel)
[! THYME CT THYMOL OIL ? - exact
translation not found]

FATA OM ÆTERISKE OLIER

Nogle æteriske olier kan med fordel inkluderes i en førstehjælpskasse eller familieapotek, ud over
deres anvendelse mod Covid-19-pandemien.
Nedenfor finder du fakta-arket om nogle af de mest anvendelige æteriske olier.
De mest interessante egenskaber for den aktuelle olie er fremhævet med fed skrift.
De, der kan være problematiske, er understreget.
CTEO'er, der er strålebeskyttende for huden, fremhæves med fed skrift på grund af 5G’s
(mobiltelefonantenner, hvis udvikling falder sammen med pandemien) tilbøjelighed til at svække
immunsystemet alvorligt.
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For at bruge æteriske olier er det vigtigt at henvise til [en velrenommeret manual som f.eks følgende
eller lignende:
Essential Oils Pocket Guide (17. december 2019) af Dr. Josh Axe, Jordan Rubin og Ty Bollinger.]
At tage et kursus i aromaterapi [søg en professionel organisation eller person i dit land som f.eks følgende:
The Aromatherapy Council (Det ledende organ for det britiske aromaterapi-erhverv)
https://www.aromatherapycouncil.org.uk/
Aromatherapy Institute, Inc.
http://aiprograms.org/]

RAVINTSARA
Cinnamomum camphora ct cineole
(Advarsel: ikke at forveksle med Ravensare)

Aromatiske molekyler

Sabinene, 1,8-cineole, alpha-terpineol

Egenskaber

forhøjet blodtrykt og immunstimulerende antibakteriel, anticatarrhal,
slimløsende neurotonisk (kraftigt stimulerende

Indikationer

Virusinfektioner af alle typer: influenza, mononukleose, herpes zoster, herpes,
hepatitis et viral enteritis +++++ Alvorlig immun effektivitet +++ Bronkitis,
nasopharyngitis, bihulebetændelse, forkølelse ++++ Lymfatisk dræning og
vogretention +++ Søvnløshed, depression, angst +++ Ekstrem nervøs og
fysisk træthed ++++

Dosering

Intern anvendelse: 2 dråber CTEO, 3 gange om dagen, i synergi med Niaouli
eller Eucalyptus Radiata, i honning, olivenolie eller på en sukkerterning,
under tungen for alle virustilstande og nervøse lidelser. Ekstern brug: 5 dråber
CTEO, 3 gange om dagen, og massage på begge sider af rygsøjlen eller på
brystet i henhold til hvad der skal behandles.

Forholdsregler v. brug

Må ikke bruges i de første 3 måneder af graviditeten
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TETRÆ OLIE
Melaleuca alternifolia
Aromatiske molekyler

Terpinene-4.ol, gamma-terpinene

Egenskaber

Stærkt antibakteriel med bredspektret aktion, antisvamp, parasiticid,
antiviral og immunstimulerende. Strålebeskyttende for huden.

Indikationer

Oral infektion: aftose, stomatitis, byld, tandkødsbetændelse +++
Bakterielle eller virale infektioner i øvre og nedre luftvejskanaler:
bihulebetændelse, rhinitis, otitis, laryngitis, faryngitis, Bronkitis ++ Urinog gynækologiske infektioner +++ Unguel og subungual kutan mykose +
++ Lymfødem ++ Åreknuder, tyngde i benene, hæmorroider ++
Forebyggelse af hudforbrænding ved strålebehandling ++++ Parasitiske
infektioner, der påvirker huden (fnat, ringorm osv.) eller tarminfektioner
(lamblia, rundorm osv.) +++

Dosering

Under alle forhold er ekstern behandling ideel. Meget ofte masseres 3-4
dråber CTEO på huden, gentages 3 gange om dagen i 5-6 dage, vil være
nok til at eliminere tilstanden. Ekstern behandling kan suppleres med 3
dråber taget oralt, i honning, olivenolie eller på en sukkerterning under
tungen, i 5-7 dage.

Forholdsregler v. brug

Brug ikke i de første 3 måneder af graviditeten.

PEPPERMINT
mentha x piperita
Aromatiske molekyler

Menthol, menthone

Egenskaber

Bedøvelsesmiddel, smertestillende, antipruritic [anti-kløe] Urin og tarm
antiinflammatorisk Antibakteriel, antiviral Kolagogisk [fremmer strøm af
galde] og koleretisk, genral toner og stimulant: forhøjet blodtryk,
vasokonstriktion

Indikationer

Neura lgia, ischias, gigt, tendinitis +++ otalgia, rhinitis,
bihulebetændelse, laryngitis, halitose +++ Hypotension +++
Hepatopancreatic træthed +++ Fysisk eller mental asteni +++ Kvalme,
opkastning, dyspepsi, fordøjelsesbesvær, flatulens +++ Herpes zoster,
migræne, svimmelhed, neuritis ++++ Urticaria, eksem, acne, skoldkopper
+++ Chok, traume ++++

Dosering

CTEO dråber, 3-4 gange om dagen i honning, olivenolie eller på en
sukkerknald under tungen, til fordøjelses- eller urinveje-lidelse. Ekstern
behandling: 3-4 dråber CTEO påført meget lokalt, 3 gange om dagen, til
smerter af alle slags. Fortynd for større områder eller gentagne påførsler

Forholdsregler v. brug

Må ikke benyttes til børn under 6 år. Må ikke tages under graviditet eller
amning.

49

Created for free by https://foxyutils.com

CHINESE CINNAMON
Cinnamomum cassia

!! Fortynd altid - risiko for forbrænding !!
Aromatiske molekyler

E-cinnamaldehyde

Egenskaber

Stærkt antibakteriel med bredspektret aktion, antiviral,
immunstimulerende middel, svampedræbende, parasitdræbende, antiparasit, anti fermentær, livmoder og Emmenagogic- og seksuelstimulerende samt elskovsmiddel nervøs og respiratorisk stimulant
hyperæmisk antikoagulant, blodfortynding

Indikationer

Gastrointestinal infections from diverse causes: diarrhoeas, amoebiasis,
typhus, dysenteries ++++ Bronchitis, severe flu +++ Cystitis, urethritis,
leucorrhoea (vaginitis) +++ Sexual impotence +++ Tropical infections ++
+ Exhaustion, depression ++ Acne, anthrax +++

Dosering

Intern Brug: Fortynd altid: 1 dråbe CTEO + 10 dråber hasselnød
(vegeTabilsk olie) 4 gange om dagen for bakterielle og parasitære
infektioner. Ekstern behandling: Fortynd altid: 2 dråber CTEO + 50
dråber 25 / 5000 nøddeolie til tonisk virkning

Forholdsregler v. brug

Mulig ekstern anvendelse fortyndet 1 til 20% maksimal CTEO i en
hasselnød eller sesam vegetabilsk olie Må ikke tages under graviditet
eller amning. I ren tilstand, hyppig hudirritation (dermocaustisk
(hudfølsom))
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NIAOULI
Melaleuca quinquenervia CT cineole
Aromatiske molekyler

1,8 cinéole, viridiflorol

Egenskaber

Selektiv antibakteriel svampedræbende Antimykobakteriel antikatarrhal,
slimløsende, balsamico Venøs decongestant Hudstrålebeskyttelse forhøjet
blodtryk Skintonic, topikal

Indikationer

Catarrhal, bakterielle eller virale luftvejsinfektioner: bronkitis, forkølelse,
bihulebetændelse, faryngitis +++ Herpes zoster, skoldkopper, oral herpes
++++ Gynækologiske infektioner: kønsherpes, cervikal dysplasi,
Condyloma acuminata (kønsvorter), leukorré +++ Åreknuder, venøse
faser, hæmorroider +++ Forebyggelse af strålebehandling forbrændinger
+++ Sår, psoriasis, acne +++

Dosering

Intern brug: 2 dråber CTEO 3 gange om dagen i honning, olivenolie eller
på et sukker terning under tungen for luftvejsinfektioner Ekstern brug:
Gnid det berørte område med 4 dråber CTEO, 3 gange om dagen for alle
den citerede Indikationer

Forholdsregler v. brug

Brug ikke i de første 3 måneder af graviditeten

SARO
(MANDRAVASAROTRA)
Cinnamosma fragrans
Aromatiske molekyler

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees
(Scientific Aromatherapy: Chemotyped Essential Oils) by A. Zhiri, D.
Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79

Egenskaber

Forhøjet blodtryk Antibakteriel Svampedræbende, antiparasitisk,
antikatarrhal, slimløsende Immunmodulerende Antispastika, neurotonisk,
astringerende skintonic

Indikationer

See Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees
(Scientific Aromatherapy: Chemotyped Essential Oils) by A. Zhiri, D.
Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79 (…) respiratory tract viral og
bacterial infections (...)

Dosering

Intern brug: 2 dråber CTEO i honning, olivenolie eller på en
sukkerterning under tunge, 3 gange om dagen for luftvejene, urinvejene,
orale og gynækologiske infektioner Ekstern brug: 3 dråber CTEO på
panden 3-4 gange om dagen for problemer med bihulebetændelse eller
rhinitis, 8 dråber på brystet 6 gange om dagen i tilfælde af influenza eller
luftvejssymptome

Forholdsregler v. brug

Brug ikke i de første 3 måneder af graviditeten.
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KRYDDERNELLIKEOLIE
Eugenia caryophyllus (Syzygium aromaticum)

! Fortynd altid: ætsende
Aromatiske molekyler

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees
(Scientific Aromatherapy: Chemotyped Essential Oils) af A. Zhiri, D.
Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79

Egenskaber

Meget kraftig antibakteriel med bredspektrret aktion: svampedræbende,
parasitdræbende, ormekur, mave,karminativ Forhøjet blodtryk og
immunstimulerende middel livmoder, nervøsitet, seksuelt stimulerende
Forhøjet blodtryk Bedøvende og kauterisering [pulp chamber ? –
translation not found]

Indikationer

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees
(Scientific Aromatherapy: Chemotyped Essential Oils) by A. Zhiri, D.
Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79

Dosering

Intern brug: 2 dråber CTEO 3 gange om dagen i honning, olivenolie eller
på en sukkerterning under tungen for alle infektioner for at drage fordel
af dens hud . Ekstern brug: 2 dråber CTEO + 10 dråber hasselnød
vegetabilsk oil, 3 gange dagligt på det område, der er skal behandles

Forholdsregler v. brug

Intern brug udelukkende under opsyn af en terapeut. Ekstern brug muligt
ved at fortynde op til maksimalt 20% i en hasselnød eller sesam
vegetabilsk olie. Må ikke bruges til børn under 6 år. Må ikke tages under
graviditet eller amning. Må ikke benyttes i længere perioder, medmindre
det sker under tilsyn af en aromaterapeut

ROSENTRÆ
Aniba rosaeodora

Aromatiske molekyler

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees
(Scientific Aromatherapy: Chemotyped Essential Oils) by A. Zhiri, D.
Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79

Egenskaber
Indikationer

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees
(Scientific Aromatherapy: Chemotyped Essential Oils) by A. Zhiri, D.
Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79

Dosering
Forholdsregler v. brug
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KAMFERTRÆ
Cinnamomum camphora CT linalool
Arotiske molekyler

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees
(Scientific Aromatherapy: Chemotyped Essential Oils) by A. Zhiri, D.
Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79

Egenskaber

Antiseptic Skintonic og astringent Antibacterial Svampedræbende
Forhøjet blodtryk Hudopstrammend

Indikationer

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees
(Scientific Aromatherapy: Chemotyped Essential Oils) by A. Zhiri, D.
Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79

Dosering

Intern brug: 2 dråber CTEO i honning, olivenolie eller på en
sukkerterning Under tunge, 3 gange om dagen for luftvejsinfektioner
(...) Ekstern brug: 2 til 3 dråber CTEO + 2 dråber hasselnød vegetabilsk
olie påført lokalt (...

Forholdsregler v. brug

Brug ikke i de første 3 måneder af graviditeten

LAURBÆR
Laurus nobilis
Arotiske molekyler

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees
(Scientific Aromatherapy: Chemotyped Essential Oils) by A. Zhiri, D.
Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79

Egenskaber
Indikationer

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees
(Scientific Aromatherapy: Chemotyped Essential Oils) by A. Zhiri, D.
Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79

Dosering
Forholdsregler v. brug

EUCALYPTUS RADIATA
Eucalyptus radiata ssp radiata
Arotiske molekyler

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees
(Scientific Aromatherapy: Chemotyped Essential Oils) by A. Zhiri, D.
Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79

Egenskaber
Indikationer

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees
(Scientific Aromatherapy: Chemotyped Essential Oils) by A. Zhiri, D.
Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79

Dosering
Forholdsregler v. brug
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KARRYPLANTE
Helichrysum italicum ssp serotinum
Arotiske molekyler

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees
(Scientific Aromatherapy: Chemotyped Essential Oils) by A. Zhiri, D.
Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-7

Egenskaber
Indikationer

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees
(Scientific Aromatherapy: Chemotyped Essential Oils) by A. Zhiri, D.
Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79

Dosering
Forholdsregler v. brug

BREDBLADET LAVENDEL ASPIC
Lavendula Latifolia
Arotiske molekyler

See Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees
(Scientific Aromatherapy: Chemotyped Essential Oils) by A. Zhiri, D.
Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79

Egenskaber
Indikationer

See Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees
(Scientific Aromatherapy: Chemotyped Essential Oils) by A. Zhiri, D.
Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79

Dosering
Forholdsregler v. brug

SOLØJETRÆ
Cistus ladaniferus CT pinene

Arotiske molekyler

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees
(Scientific Aromatherapy: Chemotyped Essential Oils) by A.
Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79

Egenskaber

forhøjet blodtryk og immunoregulating Astringerende og
hæmostatiske Neurotonisk og regulerer det parasympatiske
nervesystem Sår-healende

Indikationer

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees
(Scientific Aromatherapy: Chemotyped Essential Oils) by A.
Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79

Dosering

Intern brug: Ved nervøsitet og immuntilstande 2 dråber 1 til 3
gange om dagen i honning, olivenolie eller på en sukkerterning
under tungen Ekstern brug: 2-3 dråber to gange om dagen på
området der skal behandle

Forholdsregler v. brug

Brug ikke i de første 3 måneder af gravidite
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ESTRAGON
Artemisia dracunculus ! Dermocaustic (hudfølsom) – fortyndes altid
Arotiske molekyler

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees
(Scientific Aromatherapy: Chemotyped Essential Oils) by A. Zhiri, D.
Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79

Egenskaber

Antiviral Stærkt krampeløsende Mavesmerter, karminativ Antiallergisk
Antiinflammatorisk anti fermentær, mentalt helbred

Indikationer

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees
(Scientific Aromatherapy: Chemotyped Essential Oils) by A. Zhiri, D.
Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79 Se Aromatherapie
Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees (Scientific Aromatherapy:
Chemotyped Essential Oils) by A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN
2919905-2-79

Dosering

Intern brug: 2-3 dråber CTEO efter hvert måltid i lidt olivenolie,
honning eller på en sukkerknald under tungen Ekstern brug: 5 dråber
CTEO + 5 dråber hasselnøddeolie og massage over det smertefulde
område

Forholdsregler v. brug

Ekstern anvendelse mulig ved fortynding i en hasselnød eller sesam
vegetabilsk olie. Brug ikke i de første 3 måneder af graviditeten. Kan
forårsage hudirritation ved ufortyndet brug, i ren tilstand
(dermocaustisk)

BJERGTE
Gaultheria procumbens

! Dermocaustic (hudfølsom) – fortyndes altid !
Må ALDRIG benyttes under graviditet: ABORTIV
Arotiske molekyler

Methylsalicylat

Egenskaber

Smertestillende, regenerativ / sårheling Antispastika, antireumatiske
Hepatocytisk stimulant Antitussiv Antiinflammatorisk

Indikationer

See Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees
(Scientific Aromatherapy: Chemotyped Essential Oils) by A. Zhiri, D.
Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79

Dosering

Intern brug: Må aldrig indtages. Ekstern brug: 3 dråber CTEO + 3
dråber hasselnøddeolie (eller med en klat LLR G5 kolloid silica), 3
gange om dagen

Forholdsregler v. brug

Fortyndes altid. Må ikke benyttes til børn under 6 år. Må ikke tages
under graviditet eller amning. Kan forårsage hudirritation ved ufortyndet
brug, i ren tilstand (dermocaustisk).
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CHAMOMILE
Chamaemelum nobile
Arotiske molekyler

See Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees
(Scientific Aromatherapy: Chemotyped Essential Oils) by A. Zhiri, D.
Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79

Egenskaber

Antiinflammatorisk Antipruritic [anti-itching], antiphlogistic,
antiallergic Digestive tonic, karminativ, cholagogic Sedative, preanaesthetic, calms central nervous system, Smertestillende

Indikationer

See Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees
(Scientific Aromatherapy: Chemotyped Essential Oils) by A. Zhiri, D.
Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79 (…) insomnia, intestinal
parasitosis, nervous asthma [asthma precipitated by psychic stress] (...

Dosering

Intern brug: 2 drops CTEO i honning, oliven oil eller på en sukkerknald
og Under tungen, 3 gange dagligt nervøs lidelse eller tarm parasitose
Ekstern brug: 2 dråber CTEO + 2 dråber hasselnød olie på solar plexus
eller begge sider af rygraden, 2 gange dagligt for nervøs lidelse eller
direkte på huden [sic

Forholdsregler v. brug

Brug ikke i de første 3 måneder af graviditeten

SKOVFYR
Pinus sylvestris
Arotiske molekyler

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees
(Scientific Aromatherapy: Chemotyped Essential Oils) by A. Zhiri, D.
Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79

Egenskaber

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees
(Scientific Aromatherapy: Chemotyped Essential Oils) by A. Zhiri, D.
Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79

Indikationer
Dosering
Forholdsregler v. brug

 CTEO’er TIL MASSAGE:
Voksne: masser hver dag om morgenen (og aften i tilfælde af en epidemi) bryst, hals og mellem
skulderbladene med 5/6 dråber af blandingen: CTEO Ravintsara 3 ml / Eucalyptus Radiata 3 ml / Niaouli 3
ml / Clove 3 ml calendula olie QS [“QS” ikke fundet - forbundet med kvalitetscertificering?] en flaske 30 ml
Børn: CTEO = Rosentræ 2 ml / Niaouli 2 ml / Eucalyptus Radiata 2 ml / Citron 2 ml hasselnød vegetabilsk
olie QS [“QS” ikke fundet - forbundet med kvalitetscertificering?] 30 ml (1 fl)
CTEO'er kan tages som forebyggende foranstaltning, for at forhindre, at virussen sætter sig fast i luftrøret, i
hele epidemienperioden eller som et helbredende tiltag, når infektionen konstateres
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EN BALANCERET DIÆT

 En afbalanceret diæt hjælper med at stimulere immunitet
• Rig på vitaminer og mineraler
• D-vitamin (fede fisk, mejeriprodukter) eller kosttilskud
• D3-vitamin 2000 IU om dagen om vinteren og til forebyggelse af influenza.
•
Naturligt C-vitamin 1000 mg 1 om dagen (WWW.Sunday.fr)
• Magnesium acti mag 1 tablet / dag
•
Børn:
o C-vitamin: til børn under 3 år er dosis en fjerdedel af det for voksne.
o Børn over 15 kg i vægt kan tage halvdelen af den voksne dosis under
hele epidemiens periode.
o Magnesium: til børn på 30 kg i vægt: 100 mg x 2 gange dagligt.

QUERCETIN

 QUERCETIN er et naturligt antiviralt super næringsstof, antioxidant, en bronchodilatator, antihistamin og
antiinflammatorisk, hvilket reducerer allergi og risikoen for astma og forhindrer hjerte-kar-sygdomme
(blodtryksfald).
 Det er også antimutagent (anti-kræft).
 Dens effektivitet er bevist som en antioxidant og antiinflammatorisk, især til allergisk rhinitis, prostatitis.
 Allergier: fra 100 mg til 200 mg, 3 gange om dagen, 20 minutter før måltider.
 Inflammation (prostatitis): fra 200 mg til 400 mg, 3 gange om dagen mellem måltider.
 Forbedrer optagelsen af C-vitamin i kroppen og forsinker eliminering.
 Quercetin er en bitter flavonoid, der findes i planter som kapers eller lovage (bjergselleri).
 Reducerer betændelse og tilknyttet smerte. Sænker alderseffekterne. Beskytter hjernen og nervesystemet
mod neuro-degenerative sygdomme. Nedsætter hypertension.
 Reducerer aggregeringen af atheromplaques i arterierne, der er ansvarlig for infarkter, trombose og
slagtilfælde. Styrker immuniteten, mens det regulerer immunsystemets respons.
 Kraftig antihistamin, reducerer allergiske reaktioner såsom eksem og høfeber og nedsætter
sværhedsgraden af astmaanfald.
Forholdsregler v/brug
 Daglige doser bør ikke overstige 1.200 mg
 Tag ikke mere end 500 mg ved langvarig brug (mere end 2-3 måneder) uden en behandlers anbefaling: få
data er tilgængelige om langvarig brug. Medføre ikke negative effekter, når det tages over en periode på 3
måneder.
 For gravide kvinder og børn under 12 år er der ingen kendte kontraindikationer. I fravær af nøjagtig
farmakologisk data, anbefales det ikke at indtage mere end 500 mg over en maksimal periode op til 1
måned.
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 Tag ikke quercetin, hvis du har skjoldbruskkirtlen.
 Et langvarigt og stort indtag kan forårsage nyreproblemer.
 Det anbefales derfor ikke at bruge det kontinuerligt.
 Når det administreres i ordinerede doser, forårsager quercetin ingen bivirkninger effekter.
 De mest almindelige bivirkninger af overdosering er mave- og hoved-pine.
 Dette stof er forbudt for personer med nyreproblemer.

Lægemiddel interaktioner

 Quercetin kan interagere med følgende behandlinger:
 antikoagulantia, da det kan udøve en antikoagulant virkning.
 Kortikosteroider
 Kan interagere med cyclosporin (et lægemiddel mod afstødning, der hovedsagelig anvendes til
transplantation patienter).
 Kan hæmme virkningen af antibiotika fra quinolonfamilien. Benyt det ikke i tilfælde af kemoterapi,
især med Taxol.
 Undgå i tilfælde af behandling med antibiotika fra familien af fluoroquinoloner.
 Forsker Michel Chrétien i Canada (Clinical Research Institute of Montreal) indikerer, at quercetin kan
virke på coronavirus på en forebyggende og helbredende måde.
Montreal-forskere’s foreslået behandling af COVID-19
[Quercetin og Vitamin C: An Experimental, Synergistic Therapy for the Prevention og Treatment of SARSCoV-2 Related Disease (COVID-19). Frontiers in Immunology. Vol 11. 2020. P. 1451.
www.frontiersin.org/article/10.3389/fimmu.2020.01451]

HOMEOPATHI

Influenzinum 15 CH 10 gr 1. onsdag
Yersin serum 15 cH 10 gr 3. onsdag
Thymusine D15 10 gr 2. og 4. onsdag
Morgen og aften undtagen onsdag, 10 dråber af: Ferrum phosphoricum D6 / ferrum sidereum D10 / prunus
spinosa fructus D1 (en flaske på 60 ml Weleda)
Homøopati bør tages i hele epidemi perioden, såvel som til andre forebyggende behandlinger.
[Oversætterens note: Disse produkter er muligvis ikke tilgængelige i engelske lande. Læsere bør konsultere
en kvalificeret homøopat for ækvivalente produkter og Passende
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FYTOTERAPI
Afkog af buksbom (fås på apoteker, økologiske butikker, skove på Korsika, i Hautes-Alpes og i Savoye, i
hække eller prydplanter i haven): 40 g Centaurea (blade og små stængler) i en liter vand, kog, indtil den er
reduceret med halvdelen, lad den trække og drik lunken i tre dele: fremkalder rigelig svedtendens. [*]
Brugt af nogle alpine landsbyboere til beskytteelse mod den "spanske influenza" i 1918.
Beskrevet som spektakulær. Vær opmærksom på forholdsregler ved brug:
https://www.marqueverte.com/1390-buis-feuille-150-g-calmelia.html
https://www.nature-en-tete.fr/phytotherapie/buis/ingredient-177
https://www.botanical-online.com/en/medicinal-plants/acne-remedies
[* Oversætterens note: Instruktionerne til dette afkog er ikke klare. Læsere burde søg råd hos en kvalificeret
fytoterapeut.]
[Pogey, Mukeshwar & Debnath, Mousumi & Gupta, Shobit & Chikara, Surendra. (2011). Phytomedicine:
An ancient approach turning into future potential source of therapeutics. Journal of Pharmacognosy og
Phytotherapy. 3. 27-37. Download PDF]
MAGNESIUMCHLORI
Fås på apoteker og økologiske butikker og sælges under navnet “Sel de Nigari”.
En pose i en liter vand.
Hold dagen fri. Drik opdeles i 4 doser i løbet af 1 time. Bliv tæt på toilettet. Afgifter og styrker
immunforsvaret. Spis ikke før om aftenen. Ikke egnet til dem med nedsat nyrefunktion. Doser til børn skal
justeres til passende mængder!!!
Information for brug og forholdsregler v/brug:
http://www.nigari.fr/chlorure-de-magnesium/
https://draxe.com/nutrition/magnesium-chloride-benefits/

AKTIVT KUL
Fås på apoteker eller i økologiske butikker (effektiv mod oppustethed): en spiseske i et glas vand, 3 timer
fra måltider og anden medicin.
Mikroporøs, så den fanger virussen og fjerner den.
Undersøg forholdsregler v/brug.
[Top 10 aktiverede trækulanvendelser plus potentielle bibivirkninger: https://draxe.com/nutrition/activatedcharcoal-uses/]
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Meget varme drikke
Varme brusebade og bade
Saunaer
Solbadning

PROPOLIS
Propolis (høstet fra bikuber) er ikke kun antibakteriel og antiviral, men også antiinflammatorisk.
Det bruges til immunsvagheder.
Det er især interessant i dette tilfælde.

HOLD ØJE MED ANGST
Angst (kronisk frygt) svækker dit immunsystem.
Hold dig væk fra angstfremkaldende "Nyheder" med konstant gentagelse af dødstal og lev i nuet, i
glæde med dine kære.
Det tåler gentagelse, at det at være lykkelig er godt for helbredet. Stress er patogen.

MEDITATION
Meditation mindsker angst, hæver din vibrationshastighed og styrker immunforsvarets
system.
 Sid i halv lotusposition på en pude (zafu) [eller på en stol, hvis det er mere behageligt], knæ i kontakt med
gulvet, hvis muligt lige tilbage, og stræk rygsøjlen som hvis du skubber himlen med hovedet og gulvet med
knæene.
 Hold øjnene halvt lukkede mens du ser alt.
 Hold ryggen lodret, men slap af i resten af kroppen, især skuldrene.
 Sæt dine hænder sammen, venstre hånd i højre, med kanten af hænderne mod underlivet og
tommelfingrene rører forsigtigt hinanden, "hverken bjerg eller dal ".
 Kom tilbage til det nuværende øjebliks krop med fokus på din vejrtrækning.
 Udånd helt. Lad din vejrtrækning ske automatisk, naturligt, uden at tænke over det.
 Lad de tanker, der opstår, naturligt gå forbi uden at udfordre dem, uden at holder noget tilbage, uden at
tænke på “jeg”, uden at skabe tanker.
 Forbliv i stilhed.  Bare være.
 Giv slip. Efterlad tro og tanker. Bare sidde uden mål i tankerne uden fokus på en enhver grund til at sidde
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her. Sid uden formål. Stræk ryggen og slap af i skulderne. Fokuser på kropsholdning, på vejrtrækningen og
lad tanker passere med et let indre
Smil.
 Fra øjeblik til øjeblik altid frisk, altid tilgængelig for et nyt tilstedeværende øjeblik.
 Lad tanker flyve: "Den store himmel forstyrres ikke af hvide skyers flyvning".
Der er mange tutorials på Internettet, der forklarer Zen-meditation, hvilket var praktiseret af samuraier.
Samuraier, der praktiserede Zen-meditation, var kendt for deres magt.
Meditation bringer balance, afslapning og giver fredelig styrke og genopretter dig til en indre fred, der
muliggør en klarere bevidshed. Dette kan gøre vores handlinger meget Mere effektive.
 www.youtube.com/watch?v=s4vm_6Hs4vE
 www.youtube.com/watch?v=9h4GiblYrPk
 www.youtube.com/watch?v=dDJ_wbjBL6c
 www.youtube.com/watch?v=KQOAVZew5l8
Vidnesbyrd om en hindu, der fik kolera, og som forklarer, at alle hinduer ville teste positiv for tuberkulose,
men at de simpelthen havde lært at leve med det, at harmonisere og ikke vise symptomerne. Bakterien er til
stede, men den er ikke patogen:
Corona vil ikke dræbe dig - Sadhguru svarer kritikere:
www.youtube.com/watch?v=sz_FOPYFJyQ
At hæve din vibration kan placere dig ud over frygten for virussen.
Arbejdet med professor Masaru EMOTO demonstrerede indflydelse af følelser og tanker på materiens
tilstand (vandstruktur):
www.youtube.com/watch?v=SOdKA70KkB8
Den højeste vibration er taknemmelighed. At være i en taknemmelighed for livet er den højeste beskyttelse.

Efter beslutningen fra præsidenten for Republikken [Frankrig] om at forlænge nedlukningen indtil den 11.
maj 2020 beder jeg Dem om at fortsætte Deres indsats.
Lockdown er en mulighed:
 For at dine børn kan lære at kende og tilbringe tid sammen med deres forældre.
 For at lære at sige tak - selv i en hvisken eller i vores tanker - til de mennesker, der sørger for dig eller
en af dine kære.
 For at være stille og lytte til intensiteten af stilhed. Du vil se, hvor godt det føles at opdage skønheden i
livets musik.
 For at se bedsteforældre igen, som elsker dine små
 For at huske den lækre duft af de retter, som din mor - nu på intensiv pleje - plejede at lave, duften af
liljekonval om foråret, og sidde i haven på din yndlings pub og nyde en halv liter ægte ale. Med lidt
øvelse vil du opdage, hvordan du gør dette.
 For at observere naturen forny sig i dette forår 2020 og se frem til den samme genfødsel i 2021.
 For at elske og elske igen, men bedre.
 For at frygte for sine kære og fortælle dig selv, at du i det mindste ikke vil bringe dem i fare.
 For at tænke på din egen død, at huske dine kære, der er gået videre før dig, og at huske deres
tilstedeværelse ved din side og at genoprette dem på deres plads ved siden af dig.
 For at forstå det usynlige bånd, der så kærligt blev smedet af vores mødre og bedstemødre for at hjælpe
os med at genskabe den slags beroligende beskyttelse omkring Os, familien, der beskytter og undertide
kvæler os lidt

61

Created for free by https://foxyutils.com

 For at se frem til frihed fra karantænen og enhver yderligere karantæne og frem for alt, at se frem til dig
og din væren til stede ved begyndelsen af en ny æra for menneskeheden.
 At lære betydningen af vigtige ord som solidaritet, omsorg, empati, ydmyghed og menneskelighed; de vil
være nyttige for dig i dit kommende nye liv.
PHYCOCYANIN
En terapeutisk perle
Phycocyanin er det ædle element i spirulina og klamath. Det er et blåt pigment, der fanger (sol) lysenergi,
som derefter omdannes til biokemisk energi i vores cellefabrik. Det er denne evne til at fange lysfotoner,
der forklarer Phycocyanins bemærkelsesværdige egenskaber. Kondenseret solenergi.
Solens stråler, der når vores planet, bliver til varme og lys. Den tilbageholdte del af denne energi falder på
levende klorofyloverflader (blade på træer, planter, græs osv.). Denne lille del af energi bruges derefter til at
opbygge organiske stoffer, der kan fodre planter, bakterier, dyr og mennesker.
Så vi ser den vigtige betydning af fænomenet fotosyntese. Det hjælper os med at forstå, hvad
tilstedeværelsen af planteklorofyl bringer til mennesket: solens energi. Spirulina har netop denne egenskab:
ud over den klorofyl, den har i overflod, gør den phycocyanin, et unikt proteinkompleks, der absorberer en
meget stor del af sollysspektret, noget andre planter ikke kan gøre.
Phycocyanin "fanger" fotoner og gør dem til energi. Det er kilden til livet.
 Phycocyanin blev givet til 270 børn i Tjernobyl, hvis knoglemarv var blevet beskadiget af stråling og
gjorde det muligt for dem at komme sig inden for seks Uger, selvom deres kroppe ikke længere kunne
producere røde blodlegemer. Phycocyanin normaliserer antallet af hvide blodlegemer og forhindrer
udviklingen af leukæmi.
 Phycocyanin som en immunmodulator aktiverer funktionerne af thymus (sidstnævnte spiller en vigtig
rolle i cellulær immunitet). Phycocyanin aktiverer stamcellerne i knoglemarv, der er ansvarlige for
produktionen af alle hvide blodceller. Det styrker slimhindens immunsystem - vi finder slimhinde
membraner i fordøjelseskanalen; luftvejene, urinvejene og kønsorganerne systemer; såvel som i øjet.
Det spiller også en rolle i modstand mod stress.

En potent antiviral
 I 1996 var det medicinske fakultet ved Harvard University og Dana-Farber Cancer Institute i stand til
at demonstrere, at phycocyanin kan hæmme replikationen af HIV (AIDS-virus) i T-lymfocytter og
perifere mononukleære blodlegemer i en koncentration på 5 til 10 mikron pr. ml. Ved højere doser
stopper viral replikation.
 Andre undersøgelser demonstrerer phycocyanins evne og tilknyttede
spirulinaelementer til at hæmme andre vira såsom influenza, fåresyge, mæslinger, herpes simplex og
cytomegalovirus.
 Phycocyanin beskytter cellen ved at forhindre penetration af virussen igennem membranen. Virussen
kan derefter ikke formere sig og elimineres derefter.

Kræft

 En undersøgelse foretaget af professor Madhawa Raj, en forsker ved Louisiana State University Health
Sciences Center New Orleans, viste, at en cocktail bestående af seks naturlige ingredienser af
grøntsager, frugter, krydderier og rødder udryddede 100% af brystkræftceller i en prøve af patienter
uden giftige bivirkninger på sunde celler:
o Curcumin, den aktive ingrediens i gurkemeje.
o Soja-isoflavoner.
o Indol-3-Carbinol fra korsblomstrende planter (såsom broccoli).
o Phycocyanin fra spirulina. o Resveratrol fra druer (det aktive stof i en rødvin).
o Quercetin, et flavonoid, der findes i frugt, grøntsager og te.
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Den mest kraftfulde antioxidant, nogensinde kendt
Frie radikaler forårsager kædereaktioner, der beskadiger phospholipiderne i membranerne i alle vores celler.
Konsekvensen er aldring og degenerative sygdomme. Som svar på dette fænomen, producerer vores krop
selv kraftige antioxidanter som f.eks superoxiddismutase (SOD) -katalase og glutathionperoxidase.
Antioxidanter findes i en naturlig diæt. Blandt de bedst kendte er beta-caroten og vitamin C og E.
Yderligere undersøgelser viser, at phycocyanin har en antioxidantaktivitet 70 gange større end SOD og 20
gange mere effektiv end vitamin C og E.

Vigtig leverbeskyttelse
Phycocyanin er afgiftende og beskytter leveren. Det reducerer hepatotoksiciteten genereret af kemoterapier
og faktisk ethvert kemikalie.
Indikationer: leversygdom, kronisk tungmetalforgiftning, kemoterapi,
hyperkolesterolæmi
Hvorfor phycocyanin er så værdifuldt
Denne aktive ingrediens fremmer fuldt ud produktionen af stamceller og fremmer Dermed produktionen af
hvide og røde blodlegemer og blodplader. Det forbedrer Betydeligt immunitet og blodtal. Phycocyanin
behandler leukæmi og radioaktivitetsskader. Det hæmmer nedbrydningen af DNA-strengen.
Som nævnt ovenfor kan det siges, at phycocyanin måske er den mest magtfulde antioxidant kendt til dato
og også en anti fri-radikal, selv ved lave doser. Som et stærkt afgiftende middel i leveren og nyrerne
fremmer phycocyanin syntese af galdesalte og fækal evakuering af kolesterol. Derudover spiller det en
forebyggende og helbredende rolle på aterosklerotisk plak, som er ansvarlig for en tredjedel af dødsfald i
Europa.
Det virker altid i tilfælde af fysisk træthed (produktion af erythropoietin (EPO), men ikke det taget af
dopede løbere) og mental træthed (på grund af antioxidantfaktorer). Det afgifter kroppen og beroliger også
hyperaktive børn.
Phycocyanin er også et fabelagtigt antiinflammatorisk middel og opfører sig som en kraftig cellulær
oxygenator. I fotosyntese fanger dette stof alle bølgelængder af solens fotoner.
Phycocyanin er et af de stoffer, der i centrum af cyanobakterierne (spirulina eller klamath), var ansvarlige
for tilstedeværelsen af ilt i atmosfæren.
Det har enestående celle-regenereringskraft og modvirker udviklingen af kræft. For optimal effekt: den
franske producent Raimond Reymondier tilbyder phycocyanin ekstraheret fra frisk spirulina. Et team af
franske forskere tilbyder en meget koncentreret phycocyanin (3 g pr. liter) i "naturlig" form, og det er i
denne form, der viser terapeutiske resultater hundrede gange højere end dem, der findes i andre former.

CHRISTOCYANIN (JADE RECHERCHE)
 Leveres i æsker med 21 ampuller.
 Christocyanin - Phycocyanin er et kosttilskud baseret på spirulina og er stærkt koncentreret i
phycocyanin (20,5 mg).
 Det styrker kroppens naturlige forsvar og modstand.
 Ud over Phycocyanin indeholder ekstrakten en del af den vandopløselige fraktion af spirulina:
proteiner, aminosyrer, enzymer, sukker, vandopløselige vitaminer og mineralsalte.
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SPIRULINA

Spirulina er en næringsfyldt ferskvandsalger. Det vokser naturligt i det varme vand i søer i Indien,
Tchad og Mexico.
 Vi spiser ikke spirulina, som det er, men tørret. Du finder spirulina tilgængelig kommercielt i form af
pulver, der skal føjes til kosten (i drikkevarer eller fødevarer), kapsler eller tabletter. Du skal være
opmærksom på, hvad du køber da der er meget store forskelle i kvaliteten. Nogle produkter er ikke spirulina
i sin rene form. Derudover akkumulerer spirulina tungmetaller, når dyrkningsmediet er forurenet. Så vær
opmærksom på den geografiske oprindelse af spirulina.
 Spirulina er ekstremt rig på beta-caroten, jern, vitamin B12, vitamin E (kraftig antioxidant), proteiner,
mineraler og sporstoffer (calcium, fosfor, magnesium, zink og kobber). Den indeholder også klorofyl og
phycocyanin, et pigment med antioxidantegenskaber.
 Det er muligt, at spirulina immunstimulerer, men dette er ikke demonstreret hos mennesker. Indtil videre
har kun dyreforsøg vist en effekt af spirulina på immunsystemet. Det samme gælder dets antivirale,
antiallergiske, antiinflammatoriske, anti-neurodegenerative og anti-cancer egenskaber. det er kendt, at
spirulina indeholder en masse antioxidanter, der bekæmper frie radikaler.
 Spirulina er rig på protein med alle essentielle aminosyrer, men der er faktorer, der begrænser deres
assimilering - nogle aminosyrer er til stede i små mængder. For at forstærke assimileringen af spirulinaproteiner skal det være kombineret med korn: ris, hirse osv. Det er dog nødvendigt at afbalancere dette
proteinindtag: hvis vi sammenligner proteinindtagelsen af 5 g spirulina med behovet for 60 g protein fra en
kvinde på 60 kg ser vi, at det forbliver marginalt.
 Det er derfor muligt, at vitaminerne og mineralerne i den har en bedre tilgængelighed end kemiske
kosttilskud. Dens utrolige rigdom af beta-caroten er interessant for dem, der mangler vitamin A. Og da betacaroten er en forløber af vitamin A, bliver det til vitamin A i forhold til kroppens behov uden risikoen for
overdosering som med vitamin A-tilskud. Dens rigdom af jern og vitamin B12 kunne gøre det til en god
allieret for atleten eller den anæmiske eller trætte person.

Hvem skal ikke tage spirulina?
 Gravide og ammende kvinder bør konsultere deres læge for rådgivning. Folk, der lider af gigt, bør ikke
bruge det. Spirulina anbefales heller ikke til dem, der lider af phenylketonuri.
Bemærk: spirulina kan have bivirkninger, især kvalme, hvorfor det anbefales til dem, der ønsker at bruge
det, at øge de indtagne mængder gradvist.
Advarsel: Når du starter en kur med spirulina, anbefales det at starte gradvist.
 I praksis betyder det at tage 1 gram om dagen i en uge og derefter øge daglig dosis med 1 gram hver uge,
indtil den normalt når 3 gram om dagen (daglig mængde, der almindeligvis anbefales og er tilstrækkelig for
de fleste forbrugere).
 Den ideelle mængde varierer afhængigt af hver enkelt, hans eller hendes mål, stofskifte, livsstil og diæt.
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 Det er vigtigt at lytte til din krop for bedre at definere din egen optimale dosering ved hjælp af en terapeut.
Det anbefales også at forbruge spirulina i løbet af dagen (morgen / middag) helst før eller under, fortrinsvis
for at få mest muligt ud af den stimulerende effekt.
Daglig DOSE, der kan ANBEFALES til en voksen:
 Sund person: 1,5 g til 2,5 g / dag
 Uegnet 40-årig: 2,5 g til 3 g / dag
 Til behandling af midlertidig træthed: 3 g / dag
 For at bekæmpe udmattelse eller svaghed: 3,5 g / dag
 Ved sygdom: 4 g / dag  Under rekonvalescens: 4 g / dag
 Folk, der dyrker sport: 4 g til 10 g / dag

ØKOLOGISK SILIKON
LLR G5
Dr Loïc Ribault
Anti-kræft, antiinflammatorisk og celle-regenererende.
I gelfortynding forstærkes virkningen af essentielle olier.
Kan tages oralt i flydende form, nedsætter toksiciteten af aluminium på
nervesystemet (tungmetal spredt af chemtrails og til stede i vacciner)
Silicium er et sporstof, der findes i kroppen og i visse fødevarer af vegetabilsk oprindelse. Selvom det ikke
er et af de såkaldte væsentlige sporstoffer, er det et Vigtigt element for immunsystemet og til opretholdelse
af god knoglesundhed.
 Det er et vigtigt sporelement for kroppen
 Det findes i mineralvand og i fødevarer af vegetabilsk oprindelse
 Løser calcium, bekæmper demineralisering af knogler og bruges til at lindre forskellige lidelser,
hovedsageligt i knogler, led og hud
 Det spiller en rolle i fiksering af calcium; især findes silicium i osteoid grænsen (osteoid border), hvor
knoglen dannes
 Der er en høj koncentration af silicium i thymus, et essentielt organ i immunsystem. Det spiller også en
rolle i fremstillingen af antistoffer. Ud over en afbalanceret diæt har silicium en positiv effekt på mennesker
med slidgigt.
Fødevarer, der er naturligt rige på silicium:
 Mandler  Æbler  Bananer  Byg  Dadler  Hvidløg  Grønne bønner  Hasselnødder  Linser  Salat 
Mineral vand  Svampe  Havre  Løg  Persille  Spelt  Hvedeklid  Hvide bønner  Fuldkornsmel 
Fuldkornsbrød
Organisk silicium LLR G5
Silicon G5 er den form af organisk silicium, der bedst assimileres af kroppen. Det minimere risikoen for
krystallisering i nyrerne, da det er den form, der er naturligt tilstede i vævene: knogler, hud, hår, sener osv.
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Kosttilskud baseret på organisk silicium findes ofte i form af gel, kapsler eller oral opløsning. De anbefales
normalt til brug hos mennesker med knogle og led sygdomme (slidgigt, gigt, osteoporose osv.). Det
anbetales også til nogle ældre for at forhindre demineralisering af knogler. Inden du tager silicium, skal du
spørge din læge til råds. Der er visse kontraindikationer for brugen af organisk silicium.
Bivirkninger i tilfælde af overskydende silicium
Overskydende silicium elimineres direkte af nyrerne. Det udgør ikke en risiko for kroppen undtagen i
tilfælde af nyresvigt.
Interaktion mellem silicium og aluminium
Silicium reducerer assimilering og ophobning af aluminium. Det kunne således bidrage til forebyggelse af
visse neurodegenerative sygdomme ved at reducere toksicitet af aluminium på nervesystemets celler.
Tungmetallerne aluminium og barium er identificeret efter analyse i sprøjtning af luftkemiske applikationer,
der har påvirket populationer i årevis (chemtrails), især i Var-regionen i Frankrig (ANALITIKAlaboratorium). Disse er hormonforstyrrende stoffer, som svækker immunforsvaret og forårsager
neurologiske sygdomme.

STYRKER IMMUNITET
 Indtag 2 gram C-vitamin af høj kvalitet dagligt. En mulighed er Dr. Mercola Liposomal Vitamin C
 Indtag ingefær infusioner (fx sort te med et stykke frisk ingefær dækket med kogende vand), timian,
brændenælde
 Indtag et fed rå hvidløg hver morgen
 Faste 2 dage og drik kun væsker såsom vand eller presset appelsin og citron (Bemærk: ingen juice med
sukker tilsat frugten)  Det er vigtigt at hydrere godt (drik vand)
 Tag dråber æteriske olier  Sov godt: det er under din søvn, at din krop bygger immunforsvaret op.

BEKÆMP BETÆNDELSE VED AT SPISE GODT
Hvad har hjerte-kar-sygdomme, astma, Alzheimers sygdom, irritabel tarm syndrom, Covid-19, kræft og
autoimmune sygdomme til fælles?
Svar: inflammation - alle nye sygdomme er ikke længere smitsomme sygdomme, som i nittende
århundrede, men drejer sig om den uundgåelige nedbrydning af cellulære væv.
 Dr. Catherine Kousmine ser vigtigheden af inflammation relateret til indtagelse af dårlige fedtsyrer og
dermed en unormal produktion af proInflammatoriske molekyler (cytokiner og prostaglandiner PGE2) som
et Resultat af overforbrug af denatureret fedt, kød og mejeriprodukter. Hun navngav således de
genererede molekyler "krigsprostaglandiner" i modsætning til "fredsprostaglandiner" (PGE1 og PGE3),
genereret ved indtagelse af olier såsom borage, aften primula eller fisk.
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 Før mekanismerne for prostaglandiner og leukotriener, cellulære budbringere, der regulerer immun- og
inflammatoriske processer, var kendt, ville ingen have troet, at fisk og borageolier kunne hjælpe til at
lindre sygdomme som gigt og astma. Så hvordan kan man forklare enestående antiinflammatorisk
aktivitet opnået ved regelmæssig indtagelse af et produkt ligesom Lyprinol, hvis ikke ved tilstedeværelsen
af virkelig effektive fedtsyrer?
 Et væld af fødevarer såsom fisk og borageolier kan også reagere på krigsprostaglandiner og bremse deres
handlinger gennem leukotriener, som er hurtige destruktive og antænder væv.
 Hvis kød og denaturerede olier er på menuen, er der en risiko for at stimulere produktion af den dårlige
arachidonsyre, som altid fører til en række kædereaktioner, der fører til dannelse af leukotriener, som alle er
proinflammatoriske.

Så hvad bør du spise?
 Opdagelsen af en målelig markør for inflammation i blodet, C-reaktiv protein, gjorde det muligt at skabe
direkte forbindelser mellem indtagelsen af visse næringsstoffer, herunder omega-3, gurkemeje, ingefær,
solbær og især klamath og inflammationshastigheden. Efterfølgende har flere forfattere foreslået diæter
med antiinflammatorisk potentiale, herunder Dr. Andrew Weil, som er en af de største promotorer af denne
diæt og for nylig Dr. SerfatyLacrosnière.
 Den antiinflammatoriske diæt lægger vægt på grøntsager som hele korn, bælgfrugter og koldpressede
jomfruolier med vægt på hørfrø, rapsfrø, valnød, borage, aften primula og muligvis alle olier fra
koldhavsfisk.
 Reducer forbruget af kød markant, hvilket ikke bør overstige mere end 10% af måltidet.
 Foretræk fed fisk, men ikke for meget.
 Sojaderivater er velkomne: tofu, miso, tempeh, alle generatorer af fremragende vegetabilske proteiner.
 Og glem ikke den fremragende balance, som kombinationen af korn + bælgfrugter giver, der garanterer en
god dækning af aminosyrer.
 Flere tusinde phytonutrients er blevet opdaget i planteverdenen, og flere hundrede findes i spiselige
planter. De kaldes polyfenoler. Nogle af dem, såsom quercetin (den mad, der indeholder mest er løg), findes
i alle grøntsager: frugt, grøntsager, korn, bælgfrugter, te og andre. Andre er mere specifikke for visse frugter
og grøntsager, herunder for eksempel anthocyaniner, som hovedsagelig findes i små farvede frugter
(blåbær, solbær og andre) samt indoler i kålsorter.
 Den antioxidante aktivitet af phytonutrients mod frie radikaler (som vi i stigende grad udsættes for) er nu
anerkendt. Men deres biologiske virkninger, selvom de stadig er dårligt forståede, går ud over denne
antioxidanteffekt.
 Disse phytonutrients har blandt andet evnen til at reducere inflammatoriske reaktioner. Dette er, hvad den
antiinflammatoriske diæt sigter mod, anbefalende et meget bredt udvalg af frugt og grøntsager og mere
specifikt små frugter, appelsiner, tomater, bladgrøntsager (og endda soja), te, rødvin og mørk chokolade. I
den antiinflammatoriske diæt, sol
 I en antiinflammatorisk diæt anvendes solsikke-, majs- og saflor-olie aldrig,
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men olivenolie er fint.
 Mad med raffineret produkter og "junkfood" skal undgås.
 Disse forarbejdede fødevarer, såsom hvidt brød, bagværk, hvid ris og andre typer af junkfood har generelt
et højt Glykæmisk Indeks. De forårsager en dramatisk stigning af blodsukker (hyperglykæmi).
Hyperglykæmi er relateret til inflammation.
 I den antiinflammatoriske diæt anbefales det at indtage fødevarer med et lavt Glykæmisk Indeks, da de
forårsager mindre betændelse. Fuldkornprodukter (ris, hirse, boghvede, quinoa) har normalt et relativt lavt
glykæmisk indeks, ligesom al dente kogt pasta og bælgfrugter har.
 Her er en oversigt over det glykæmiske indeks for nogle fødevarer. Det anbefales at fremhæve fødevarer
med et Glykæmisk Indeks på mindre end 50. Montignac-brød er bemærkelsesværdigt for dette.
 Grøntsager rig på solanin som ægplanter, kartofler, peberfrugter og endda tomater anbefales slet ikke.
 Det samme gælder fødevarer, der er allergikilder, som nogle gange hvede, mejeriprodukter, jordnødder,
oksekød og svinekød. Så sørg for at du har et væld af "gamle" planter såsom purslane, rutabaga,
jordskokker og mange "vilde" planter som mælkebøtte på din tallerken.
 Og det skal understreges, at sukker er en farlig ballademager. Vi inviterer dig til at læse eller genlæse
denne artikel om sukker af Dr. Andrew Weil: “Heart Disease: Is Sugar A Killer?”
 Alle fødevarer med et højt Glykæmisk Indeks fremmer inflammation. Animalske proteiner, sukker og dets
derivater producerer proinflammatoriske stoffer, der accelererer vævs aldring. I en undersøgelse, der blev
offentliggjort i 2006, forklares det, at en inflammatorisk diæt (inklusive mange raffinerede stivelser, sukker,
mættet og transfedt og få antioxidanter og omega-3) kan forårsage overdreven aktivering af det medfødte
immunsystem.

SCHUMANN RESONANCE VORTEX (SRV)
JADE RECHERCHE
“Schumann Resonance og Vortex”
NB. Brug af SRV øger vibrationshastigheden med ca. 200.000 Bovis-enheder
I betragtning af prisen, er Schumann Resonance Vortex-enheden beregnet til professionel brug. Det er en
enhed i form af en plade, hvor det er muligt enten at stå, ligge på ryggen eller maven eller sidde. Sessioner
varer mellem 5 og 10 minutter, gentagelige.
SRV kombinerer to komplementære handlingsmåder:
- Schumann-resonans
- En hvirvel, der overføres til hele din organisme.
Jorden er dækket med et lag af ioniseret luft, der er 60-640 km tyk, kaldet ionosfæren. Denne kappe
beskytter jorden mod kosmiske stråler og solvind. Jorden (negativt ladet) og dens ionosfære (positivt ladet)
danner en ægte kondensator. Der skabes en forskel i potentialet mellem de to. I 1957, beregnede den tyske
fysiker Winfried Otto Schumann frekvenserne af jord / ionosfæreresonansen. Han bestemte, at den
vigtigste permanente bølge var omkring 7,83 Hertz (cyklusser pr. sekund). Ud over denne grundlæggende
frekvens er der også nogle overtoner af ekstremt lave frekvenser. Disse bølger kaldes "Schumann
Resonance" (SR); de sidder fast mellem jordoverfladen og hulrummet i luften, der omfatter ionosfæren, og
vibrerer kontinuerligt omkring 7,83 Hz-frekvensen. Denne "puls", denne pulsering genaktiveres konstant og
fødes af tordenvejrs elektriske aktivitet verden rundt.
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Der er cirka 300 lyn i sekundet. Denne "puls" fødes også af solvindene, der befinder sig i den øvre
atmosfære. Da Schumann offentliggjorde disse resultater, så Dr. Ankermuller straks forbindelsen mellem
denne resonans og hjernebølgernes rytme. Alpha bølger (mellem 7 og 13 Hz), der pulserer gennem
hjernebarken, befinder sig i Schumann-resonansens vindue. De er aktive i drømmetilstand og lys
meditation. Dette er også det tidspunkt, hvor du føler dig mest kreativ.
Haims Worth og andre forskere hævder, at Schumann-resonansen har haft en indflydelse på udviklingen af
vores hjernebølger, hvilket synes logisk, da vi bor denne planet og gennemstråles af denne resonans.
Frekvensen på 7,8 Hz er frekvensen af vores hypothalamus. Det er en biologisk konstant, som mennesker
har brug for. Da astronauter vendte tilbage fra deres missioner, havde de alvorlige helbredsproblemer.
Rumskibene er nu udstyret med Schumann bølgegeneratorer.
Et eksperiment, der involverer at sætte frivillige i en underjordisk bunker, totalt isoleret fra
elektromagnetiske felter, er blevet forsøgt mange gange. Resultaterne er altid det samme: ukoordineret puls,
forstyrret døgnrytme, hovedpine, søvnløshed, følelsesmæssig stress, forvirring, depression,
hukommelsestab, smerte, immundysfunktion, kvalme, hormonforstyrrelser osv. Symptomerne forsvinder så
snart de Frivillige gå ud af bunkeren.
Faktisk er Schumann-resonansen den naturlige tuninggaffel af vores alfabølger.
Bortset fra dette eksperiment, notere vi os, at personer, der lider af søvnforstyrrelser og fibromyalgi har et
højere niveau end normalt af magnetit i det indre øre.
1. Schumann Resonance (SR)
Schumann-resonansen regulerer vores interne ure.
Frekvenserne af moderne enheder forstyrrer vores krop negativt. Vi er den første generation der lever i et
miljø mættet med electrosmog. Ved at gengive jordens naturlige rytme, kan vi være os selv.
Den hvirvel, der genereres af SRV-enheden, er sinusformet og roterer til højre. Det er en blød vibration som
en let rysten. Når du står, er det vigtigt at bøje knæene så vibrationen spreder sig til resten af kroppen. Ved
at løfte hovedet let, vil hjernen drage fordel af denne vibration.
Dyr slipper for ekstrem stress ved at ryste. Denne rysten såvel som hvirvel som er en forstærkning af det
(kombineret med Schumann-resonansen) tillader de dybe muskelfibre at slappe af, så spændinger løsnes.
Dette forhindrer nervekompression.
(a) Rygsmerter, muskelspændinger og herniated disc
For at ryggen skal være i god stand, er de vigtigste muskler ikke nødvendigvis de største (de synlige
udefra), men især dem, der ligger dybere og har direkte kontakt med rygsøjlen. De er ét med rygsøjlen,
bevæger ryghvirvlerne og garanterer stabilitet. Deres bevægelser er følsomme og nås ikke nemt via
manipulation. Spændinger i disse dybe muskler fremmer degeneration. Hulrum i de intervertebrale skiver
underkastes tryk og mindskes, hvilket med tiden forårsager slid. Dette fører til mulige forkalkninger
(vertebral osteoarthritis, facet joint syndrom). Derpå bliver overfladen på ryghvirvlerne ru og
uregelmæssige, med tiden vil den smallere rygmarvskanal beskadige rygmarven og roden af
rygmarvsnerverne.
Nerverødderne komprimeres og irriteres derfor ved åbningerne mellem ryghvirvlerne (foramina
intervertebral). Ifølge en undersøgelse fra 1978 af Dr. SUH, en fysiker ved University of Colorado,
overfører stressede nerver ufuldstændige informationer og frigiver giftige stoffer. SRV kan afslappe de dybe
muskelfibre gennem hvirvelens påvirkning.
Den menneskelige krop har 640 muskler, hvoraf 150 muskler virker direkte på rygsøjlen. Således er der
ikke mere nervekompression. Det centrale nervesystem (hjernecerebellum, hjernestamme, rygmarv) kan
derefter overføre sine ordrer til hver celle uden hindring og smerter via rygmarven.
Organproblemer forsvinder ofte efter behandling ved blot at gendanne disse oplysninger.
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Brug af SRV-enheden muliggør stimulering af blod- og næringstilførslen gennem denne dekompression.
Det bliver muligt for intervertebrale diske og muskler at regenerere. Det kan med fordel bruges både om
morgenen og om aftenen på slutningen af dagen, hvor stress og sammentrækninger akkumuleres. Mere end
30% af den voksne befolkningen lider af rygsmerter, og alle har i sit liv lidt under det mindst en gang. Disse
rygsmerter er ikke kun usædvanlige muskelspændinger, de er også resultatet af stress og bekymringer. Så
rygsmerter bør betragtes som en advarsel.
2 The vortex
(b) Sport, slidgigt, gigt, rumatiske sygdomme og knogleskørhed.
For at forblive effektive skal folk bevæge sig. Vi er ikke designet til at bruge vores tid bag et skrivebord.
Det er indlysende, at motion holder os i form. Alle undersøgelser vil fortælle dig, at inaktivitet dræber mere
end cigaretter. Dette er gennem mangel på assimilering, af acidose. SRV-enheden er sport for dovne.
Regelmæssig brug på lang sigt fremmer god muskelvedligeholdelse.
Det fremmer også nedbrydelse af bindevævsadhæsioner og en stigning i udholdenhed. SRV-enheden
forbedrer koordinationen.
Det opretholder sener og ledbåndsfleksibilitet. Brusk blottet for blodkar næres af synovialvæske ved
imbibition. Hvirvelen fremmer indtrængen af næringsstoffer i brusk. Det er indlysende, at manglende
bevægelse fratager den sin naturlige pumpe. Med hensyn til knogler inducerer aktiviteten genereret af
hvirvlen dannelsen af knoglevæv. Dette virker på samme tid på knoglemasse, tæthed og struktur. Det er
nyttigt at kombinere D-vitamin og organisk silicium i lige dette tilfælde. SRV vil være meget nyttigt til
forebyggelse af fald og brud, forbedring af balance, gå-sikkerhed og optimal jord kontakt og afvejning af
uregelmæssig kropsbelastning.
(c) Lymfesystem
Lymfesystemet er et netværk, der passerer gennem kroppen. Det inkluderer mange blodårer fordelt gennem
kroppen og passerer gennem knudepunkter. For lægmanden, tænk på det som et underjordiske tognetværk
med dets stationer. Nogle organer som f.eks milt, thymus eller knoglemarv er forbundet med
lymfesystemet.
Det er lymfesystemet der transportere toksiner og det hormonelle overskud til lymfeknuderne for at blive
destrueret. Således dræner lymfesystemet overskuddet under en afgiftning. Det bidrager også til
cirkulationen af næringsstoffer og hvide blodlegemer. Faktisk er lymfesystemet involveret i processen med
aktivering af det specifikke immunrespons. Ved at give næring til vævene, giver den næring til huden og
har således en positiv virkning på heling. Lymfesystemet har ikke en pumpe, i modsætning til blodsystemet,
som har hjertet. Lymfecirkulation resulterer primært fra kropsbevægelse og muskelsammentrækning. For
eksempel passerer 100 ml lymfe pr. time gennem brystkanalen hos en hvilende person. Under aktivitet
strømmer 20 til 30 gange mere igennem.
Vi finder det samme forhold mellem en stillesiddende person og en hvilende person, der har udført fysisk
aktivitet. Af alle disse grunde er SRV takket være sin vortex, med til at regulerer lymfesystemet og
forbedrer eliminering af organisk kropsaffald, og indirekte forbedre huden. Hvis du for eksempel har acne,
er det fordi kroppen har problemer med at fjerne dets affaldsprodukter. Det forhindrer også lymfødem,
således at hævelse af blødt væv undgås.
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(d) Cellulite
Årsagerne til cellulite er mange: dårlig blod- og lymfecirkulation, forkert diæt, stress og hormonelle
lidelser. SRV vil påvirke på de fleste af disse årsager. Det kan ikke gøre noget ved forkert diæt, men vil
reagere på andre faktorer. Det vil i sidste ende fremme muskeler på bekostning af fedt. Kroppen lagrer mere
fedt i områder, hvor musklerne arbejder lidt. I disse områder øges antallet af fedtcellerne lettere og
komprimerer derefter kraftigt blod og lymfekar, hvilket fører til en gradvis kvælning af vævene.
(e) Stress, søvnløshed og hovedpine
Ud over Schumann-resonansens indvirkning på stress og søvnløshed giver hvirvlen også giver forbedret
iltning af kroppen og fremmer afslapning. Med en session efter en anstrengende dag kan du genoplade
batterierne og få en bedre nats søvn. Hovedpine forsvinder også på grund af bedre iltning i hjernen. For
stressede mennesker svarer SRV til en afslapningssession. Når nogen kommer ud fra en behandling, er han
eller hun helt afslappet.
(f) Fordøjelse
Når du ligger på din mave på SRV, strækker du dine mavemuskler: dette muliggør korrekt vedligeholdelse
af fordøjelsesorganerne og stimulere og fremmer afføring. Ved at stramme tarmmusklerne fremmes
assimilering af næringsstoffer. Det er en stillesiddende livsstil, der ofte forårsager forstoppelse.
Udbredelsen af hvirvlen til din krop vil stimulere eller regulere gennemstrømningen. Dårlig fordøjelse vil
også have gavn fra SRV.
(g) Hormonelle forstyrrelser
Vi har tidligere set, at lymfesystemet dræner det hormonelle overskud, blandt andre ting, der destrueres i
lymfeknuderne. Ved således at stimulere lymfe, har hormoner tendens til at blive mere regelmæssige. Her
er en anekdote, der tydeligt forklarer: en kvinde, hvis hår du ville tænker er beskidt, men som faktisk er
fedtet (det er et hormonalt problem) havde to sessioner på SRV; den næste dag så hendes hår rent ud uden
at være blevet vasket - det var ikke længere fedtet. Afsluttende om SRV, ud over det faktum, at smerter
forsvinder hurtigt, løsner SRV alle muskelspændinger fanget i kroppen, der kommer fra stress og som
fortsætter med at skabe sygdomme. Brug af SRV afslapper kroppen og gør det muligt for brugerne at "give
slip". Det styrker immunsystemet.
JADE RECHERCHE
Lieudit Samazan
32230 SAINT JUSTIN
tel.: 0562082497 – Fax: 0562082562

KOLLOID SØLV
Kolloid sølv (opløst stof af sølvpartikler) er effektivt til at eliminere mere end 600 arter af bakterier, vira og
mikrober. Det helbreder de fleste mindre sår op til mere komplekse problemer som mavesår,
hjerteproblemer eller malaria. Takket være dets væv-regenererende egenskaber, som er blevet opdaget,
kan denne mirakuløse løsning endda helbrede nogle kræftformer. Kolloid sølv har ingen bivirkninger, men
skal bruges i overensstemmelse med doseringsanvisning for at gennemføre behandlingen under de bedste
forhold.
Utilstrækkelig og overdreven dosering kan gøre det mindre effektivt eller til slet ikke at reagerer på vira,
bakterier, mikrober og svampe.
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Oralt indtag af kolloid sølv
Dette er den mest almindelige metode til brug af kolloid sølv.
Det anbefales til
behandling af lungebetændelse og forskellige infektioner. Dosering varierer afhængigt af kropsvægten.
Naturligvis bør dosis reduceres til halvdelen for børn sammenlignet med en
voksen.
Til forebyggelse er 10-15 ml opløsning taget 3 gange dagligt som regel tilstrækkeligt.
Som et middel skal denne dosis ganges med 3 (dvs. 30 ml, 3 gange om dagen).
At tage dette produkt i to uger styrker immunforsvaret.
For at opnå de bedste resultater og for at løsningen kan virke hurtigt, bør kolloid sølv opbevares i
mund under tungen.
Oralt kolloidt sølv bruges både som en forebyggende og helbredende metode.
Lokal anvendelse af kolloid sølv
Kan bruges lokalt som en spray, ved hjælp af en dråbe eller på en bandage
(imprægneret gaze), som et stærkt desinfektionsmiddel og bakteriedræbende middel til et uendeligt antal
af lidelser: helvedesild, forbrændinger, vorter, skoldkopper, fnat, konjunktivitis, allergier,
mykose, pleje af hovedbunden, acne osv.
Sølvpartikler virker meget hurtigt og deaktiverer bakterier ved kontakt med dem.
Sprøjtemetoden kan bruges mod bihulebetændelse, sår, forbrændinger, eksterne infektioner
mm. ved at spraye 1 til 3 gange ca. 3 eller 4 gange om dagen.
Mennesker, der lider af
konjunktivitis, øjenirritation, otitis og andre lidelser kan tage til 1-3 dråber ad gangen 2-3 gange om dagen.
Kolloid sølv ved indånding
Inhalationsteknikken kan behandle visse infektioner såsom luftvejsinfektioner, tarminfektioner og
bihulebetændelse samt til bekæmpelse af tandpine, aphthae, angina, tonsillitis
og endda kronisk dårlig ånde.
Ved hjælp af en forstøver, består behandlingen af en 5-minutters session tre gange om dagen.
11. LAV DIN EGEN MASKE
Salg af masker - selvom tilgængelige - er forbudt for apotekere og laboratorier
- som har kapacitet - er forbudt at udføre screeningstest.
En maske uden filter er beregnet til at opfange vanddråber, der svæver i luften. Den bør ikke genbruges
som den er (virussen forbliver på overfladen i nogen tid). Udsættelse for sollys kan fjerne virussen og
tillade at masken genbruges.
Video: Sådan laver du din egen ansigtsmaske - https://www.youtube.com/watch?v=tPx1yqvJgf4
En maske med aktiverede kulpatroner vil naturligvis fange virussen i patronerne,
som skal ændres regelmæssigt. Det beskytter også øjnene, men kan sjældent bæres
i længere tid.Tiden vi lever i taget i betragtning, med ansigtsgenkendelse, droner og påtrængende teknologier
der spreder sig, har dét at være tvunget til at bære maske paradoksalt nok sine fodele (hver sky har en
sølvforing) Æteriske olier eller aktivt kul er nyttige tilføjelser til et hjemmelavet luftfiltreringsapparat.
12. EKSPLOSIV ALTERNATIV INFORMATION
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Et andet synspunkt ...
DEN OVERRASKENDE TILGANG AF DR. TALL SCHALLER
Modvægt til en korrupt og kriminel organisation
Efter at have nået dette stadie i vores undersøgelser troede vi, at vi havde beskrevet
problemet grundigt.
Ikke desto mindre har erklæringerne fra Dr. Christian Tall SCHALLER, der forekommer troværdige,
tiltrukket vores opmærksomhed.
Dr. Tall Schaller er tilhænger af holistisk medicin og imod vaccination, som
han har fordømt som uomtvisteligt sygelige komponenter under det generiske udtryk
"hjælpestoffer", såsom aluminium og kviksølv (såvel som humane fosterdele).
Han går ind for - ligesom mange homøopatiske læger - at faste for at afgifte kroppen og dermed besejre
sygdommen.
Han mener, at vores nuværende opfattelse af sygdom er lige så arkaisk som den meget lærte
middelalderlige påstand fra Sorbonne om, at menneskekroppen indeholdt 35 liter blod
ifølge den tids opfattelse, eller at Jorden var flad.
I tilfælde af Covid er han imod Pasteurs teori om, at mikroorganismer er årsagen
til sygdomme. Han er ikke alene om at sige dette: alle homøopater vil fortælle dig det samme.
Ifølge Dr. Schaller skyldes sygdomme en ubalance relateret til "terrænet" og ikke fra noget eksternt, da
mikroorganismer (såsom bakterier og vira) er til stede overalt, men kun bliver patogene under visse
betingelser.
Han siger, at vira ikke er levende væsener, men snarere enheder af information, der bevæger sig fra
celle til celle for at alarmere, en slags nødsignal relateret til en ubalance eller en
trussel.
Så vi tager fejl af fjenden ved at skyde budbringeren.
Hvis vi snarere ser på indflydelsen af 5G-type stråling, som synligt og eksponentielt øger virusets patogene
potentiale, kan den dårlige nyhed der fremkalder en advarsel og en utilstrækkelig bred respons, muligvis
være menneskekroppens eksponering for elektromagnetiske bølger, der anses for meget giftig eller for
industriel eller anden forurening. Nogle har bemærket, at forurening fra luften (chemtrails, i modsætning til
contrails, som er
et resultat af normal luftaktivitet) er ophørt under lock-down.
Ikke desto mindre varede disse sprøjtninger, hvis virkninger er blevet analyseret, i lang tid og
skjulte især tungmetaller (aluminium, barium - som i det væsentlige er hormonforstyrrende stoffer) og
nanopartikler.
Uanset hvad der kan være problemet, er den pågældende virus præsenteret for os som en kunstig
konstruktion.
I så fald - da der er forræderi i luften - var det designet til at levere en "falsk
besked "til immunsystemet, der fremkalder en skadelig reaktion i kroppen.
I betragtning af denne situation, da Prevotella ser ud til at være impliceret, kan det stadig være klogt at
stoppe effekterne af denne bakterie (som ser ud til at fungere som et husly mod virussen og være kilden til
det potentielt dødelige cytokinchok), at administrere en antiinflammatorisk, to antibiotika og et antikoagulant
- eller naturlige behandlinger, der vil have den samme effekt, minus bivirkningerne.
Det forhindrer os ikke i også at foretage en befriende faste, for at afgifte kroppen og tilskynde til helbredelse.
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Ikke stille de rigtige spørgsmål ... Faktisk er der mange mennesker og institutioner - og endda UNESCO i en
publikation på 256 sider – der advarer om den meget specielle karakter af vaccinen, der vil blive tilbudt
eller endda påtvunget, og det synes at være det virkelige mål for denne mærkelige virus.
Desuden synes den nævnte virus at have gavn af en masse tilfældigt samspil eller en slags "passiv
medvirken", der beskriver holdningerne og den usandsynlige fejlhåndtering af den forhåndenværende krise,
både af regeringsorganer og af WHO.
Nogle tøver ikke med at karakterisere WHO som "den mest korrupte organisation i verden", hvis
direktør, den eritreiske Adhanom Ghebreyesus, synes tæt knyttet til Bill Gates, som selv er meget optaget at
"at få syv milliarder mennesker vaccineret" med denne chip, som han har designet, ikke med sundhed for
øje, men som befolkningskontrol til ekstremt tvivlsomme politiske formål - det er svært at undlade at nævne
dette uden at forråde vores menneskehed.
Faktisk er Bill Gates berygtet for at have betalt enorme summer til WHO, som mange hævder hjalp med, i
2017, at udnævne - med støtte fra Kina - en person med en folkedrabsfortid i sit eget land, der var medlem af
det politiske bureau i Tigray People's Liberation Front (TPFL), en organisation, der er opført på Department
of US Homeland Securitys liste over terrororganisationer.
I 2017 beskyldte en Amhara etnisk rettighedsorganisation, Amhara Professional Union (APU), Tedros
Adhanom Ghebreyesus for at have gennemført en fuldbyrdet folkedrabspolitik gennem tvungen
vaccination, kemisk sterilisering og abort, mens han sad på posten som etiopisk sundhedsminister mellem
2005 og 2012.
Befolkningen i denne etniske gruppe faldt med 2,5 millioner mellem folketællingerne 1997 og 2007.
Samtidig så de angiveligt andre store eritreiske etniske grupper deres befolkning vokse med 2,6 procent
årligt.
TPFL blev også beskyldt for at plyndre Etiopien og bruge de 3,5 milliarder dollars modtaget som støtte fra
Etiopien (svarende til 60% af det nationale budget) til politisk undertrykkelse af modstandere (tilhørende to
grupper etniske flertalsgrupper). Denne ekstraordinære WHO-direktør, der synes at være hengiven til målene
for Bill Gates og hans kinesiske venner, fungerede som Etiopiens sundhedsminister fra 2005 til 2012, mens
han på samme tid var direktør - fra 2009 til 2011 - for et aids-, tuberkulose- og malaria-program finansieret
af Bill & Melinda Gates Foundation.
Se rollen som Dr. FAUCI. Denne bekymrende karakter er også medlem af bestyrelsen for Global Alliance for
Vaccination (GAVI), en organisation, der arbejder til fordel for medicinalindustrien for at indføre
multivaccination med RFID-chips på hele jorden.
God grund til måske at stille spørgsmålstegn ved WHO's overraskende holdning til dens ofte gentagen
anbefaling om ikke at bruge antiinflammatoriske lægemidler mod Covid-19 og ofte gentagne udsagn fra
dette verdensorgan, at "der ikke er nogen behandling til dato", men at en vaccine undersøges.
Set i lyset af de største fortaleres baggrund, Gud fri os fra den!

Endnu værre skal det bemærkes, at Dr. Michael Ryan, administrerende direktør for WHO
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Health Emergency Program, kom med følgende erklæring den 30. marts 2020:
"I øjeblikket, i de fleste dele af verden på grund af lockdown, sker det meste af den transmission der finder
sted i mange lande nu, i husstanden på familie niveau. På nogle måder er transmission blevet fjernet fra
gaden og skubbet tilbage i familieenhederne.
Nu er vi nødt til at se på familier for at finde de mennesker, der kan være syge og fjerne dem og isolere dem
på en sikker og værdig måde. ”
Uanset hvordan du ser på denne erklæring, er det klart: Den administrerende direktør for
Verdenssundhedsorganisationens sundhedsberedskabsprogram overvejer, for at bekæmpe coronavirus, at
organisere hjemmebesøg for at fjerne familiemedlemmer, der kan være inficeret.
Han siger ikke, hvordan vi vil vide, om der er inficerede mennesker i hjemmet, da testene ikke er pålidelige,
men vi ved, at vi bliver nødt til at hente dem.
Denne forbløffende erklæring blev efterfulgt af en rørende og glødende tale fra dronningen til det britiske
folk, som imidlertid havde den virkning at minde offentligheden om den afskyelige historie om børn, der
blev bortført til deres eget bedste og derefter spredt over hele det britiske imperium ved slutningen af det 19.
århundrede og også i løbet af Anden Verdenskrig: Mange forældre var senere ude af stand til at hente deres
børn, og det tog
tid at finde ud af alt det seksuelle misbrug, slag, mishandling og slaveri i miner, der blev begået til fordel for
disse "gode intentioner".
Det er klart, at WHO planlægger at forny denne velgørende operation på grund af coronaviruspandemien.
Det er dog usandsynligt, at det franske folk, blandt hvilke der stadig er mange millioner
sportsskyttere, jægere og reservister, vil tillade fremmede at komme ind i deres hjem
pga. risiko for at smitte deres familie, af personer udvalgt af WHO, der på grundlag af tests, der er kendt fo at
være yderst upålidelige, erklærer at de kommer for at fjerne deres børn uden nogen garantier [især hvis vi
henviser til historien om denne type operation] - børn, som civillovgivningen forpligter dem til at beskytte.
I lyset af denne slags kvalmende hensigter, altid udført "for vores egen skyld og af hensyn til børnene
"begynder vi at se, hvorfor WHO stræber ubarmhjertigt efter nedrustning af civile befolkninger ...
Gennem hele denne undersøgelse af WHO's skumle baggrund, har efterforskerne
fra AORAs sundhedsafdeling [Association des Officiers de Réserve d'Aix en
Provence], der stillede sig dette spørgsmål med et åbent sind, fået et klart
indtryk af en organisation, hvis passivitet i denne pandemi er forbløffende, og
som er ansvarlig for at forårsage alvorlig uoverensstemmelse i sundhedsvæsenet ved
formidling af protokoller, der har vist sig at være forkerte, hvilket er notorisk korrupt og
hvis intentioner synes at være meget tættere knyttet til totalitær ideologi,
eugenik og kriminalitet mere end bekymringer over befolkningernes trivsel.
Man kan ikke undlade at lægge mærke til, at Bill Gates, der i 2011 erklærede, at "der er for mange
mennesker på jorden", aktivt stræber efter at give en meget kontroversiel vaccine til syv milliarder
mennesker ... men ikke får sine egne børn vaccineret.
Stillet over for dette meget mørke scenarie synes en smule dømmekraft at være vores bedste
"overlevelsesteknik".

EN DESINFICERENDE OPERATION?
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ELEKTROMAGNETISKE VÅBEN TIL EN STILLE KRIG

Fra ovenstående diskussion kan man med rimelighed få et legitimt indtryk af
mistillid til visse institutioner, ledet af personer der synes at blive styret langt
mere af korruption end af nogen hensyn til offentlig velfærd.
Men tilføjet dette hæver andre mennesker deres stemmer for at udfordre selve eksistensen
af COVID-19, som er "en samling af symptomer relateret til forskellige patologier,
kunstigt grupperet under denne overskrift ”(London Real-interview).
For at resumere, RT PCR (reverse transcription Polymerase Chain Reaction) test,
selvom den anvendes til dette formål, er den ikke beregnet til at detektere tilstedeværelsen af virus
genomet COVID-19, men kun af "genetisk materiale", der kan have forskellig
oprindelse.
På trods af dette diagnosticeres de positivt testede mennesker som inficerede med COVID-19 og deres
eventuelle død tilskrives derefter COVID-19.
Desuden vil den anvendte amplifikationscyklus (testens følsomhed) i forskellige lande diktere antallet af
positive resultater. Dette gør det meget let at manipulere tallene.
Denne test (opfundet i 1984 af en amerikansk biokemiker) blev oprindeligt udviklet til diagnosticering af
flere ting, for eksempel for at forsøge at diagnosticere lungekræft.
Dens opfinder siger, at "Denne test bør ikke bruges til at diagnosticere smitsomme sygdomme ".
Kochs postulater, der har været i kraft siden 1890, er en protokol, der gør det muligt at bevise, at en infektion
er årsag til hvad der hævdes at være blevet opdaget. Det har fire elementer.
I tilfælde af COVID-19 blev ikke et eneste af dets fire postulater anvendt eller respekteret.
Som beskrevet ovenfor, så vil en en celle, når den bliver forgiftet, udskille exosomer (som er en del af
immunforsvaret).
Den kan være forgiftet af en sygdom, en infektion, elektromagnetiske felter, stress eller frygt.
Disse eksosomer advarer andre celler om, at der er et problem.
Så snart en celle er forgiftet, frigives exosomer.
Dr. Andrew (Andy) Kaufmann tog fotos af exosomer under et mikroskop og sammenlignede dem med fotos
af, hvad der hævdes at være COVID-19. Disse to fotos var nøjagtigt de samme.
Her kan du se et interview med Dr. Andy Kaufman, tidligere fra MIT (Massachusetts
Institute of Technology), der modsiger den officielle tese.
Derefter undersøgte han den genetiske sammensætning af eksosomerne og det der blev hævdet at være
COVID-19, og det viste sig, at de to kompositioner er identiske i alle henseender. Hver binder sig til de
samme cellulære receptorer. De er de samme ting.
Dette er således en naturlig reaktionsmekanisme for menneskets immunsystem, der er blevet omdøbt til
"COVID-19". Alle med et hvilket som helst niveau af celletoksicitet vil producere disse eksosomer og
dermed er potentialet for positive COVID-19 tests uendelig.
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Folk bliver syge i Kina. WHO advarer derefter om en pandemi. Baseret på de givne oplysninger
formodes enhver med influenza eller lungesymptomer at være inficeret med COVID-19. Men dette er ikke

overbevisende.
Det bestemmes derefter, at enhver syg person, der kommer på hospitalet (med influenza eller kræft) skal
testes for COVID-19 og vil naturligvis blive diagnosticeret positiv, da de har exosomer.
Hvis disse mennesker dør, diagnosticeres de officielt som døde af COVID-19.
Og så stiger antallet. Det samlede antal dødsfald i verden har ikke ændret sig, men

de omklassificeres til "COVID-19".
Disse mennesker dør dog ikke af COVID-19, men efter at have testet positivt for COVID-19 (for eksempel
fra terminal kræft), som er to forskellige ting. Ifølge de officielle tal fra det italienske sundhedsvæsen, havde
99% af "COVID-19" døde et eller flere helbredsproblemer som de var indlagt for. Så er det meget let at
tilskrive COVID-19 dødsfald hos mennesker, der helt døde af noget andet.
Således bemærker man, at det samlede antal dødsfald ikke steg i forhold til
foregående år i samme periode, men det samlede tal inkluderer det formodede antal COVID-19 døde, hvilket
er størstedelen.
Dette betyder, at der ikke er nogen stigning i antallet af mennesker, der dør, men at deres død tilskrives
COVID-19, mens de faktisk døde af noget andet.
Lad os se på, hvad der sker i Lombardiet, centrum for den italienske epidemi, som er fokus for megen
opmærksomhed fra resten af Europa, der er lammet af frygt:
Lombardiet, hvor Milano ligger, er kendt over hele verden for sin forurenede og giftige luft, ligesom
Wuhan i Kina.
Lombardiet har et langt højere antal dødsfald end i resten af Italien, hovedsagelig på grund af
lungeproblemer. Normalt dør lige under 100.000 mennesker der hvert år.
Lazio, som er en anden italiensk region, kommer på andenpladsen med næsten halvt så mange dødsfald:
57.000.
Her har du en region i Italien, hvor mange mennesker dør, hovedsageligt af lungesygdomme,
og så har du et enormt potentiale til at stille en diagnose med kapacitet til at få folk til at tro, at de dør af
COVID-19, mens de faktisk dør af noget andet.
Og det er sådan, du styrer tallene. Ved at teste og diagnosticere på en bestemt måde stiger tallene. Og så ved
at tilpasse testens følsomhed, falder antallet og kan kollapse på samme måde.
Hensigten er at tildele det maksimale antal dødsfald til COVID-19, fordi det giver troværdighed til
pandemien.
Dette er af en meget vigtig og enkel grund. Og det er relateret til, hvorfor der er en lockdown-regulering.
Hvad der også sker er, at ældre der indlægges af den ene eller anden grund først og fremmest testes for
COVID-19. Mange af dem vil af ovenstående grunde teste positive.
Ifølge slægtninge og familier såvel som plejere handler det om nye regeringsdirektiver bestående af
underskrivelse af en hjemsendelse i England for disse ældre folk – som locckdown skulle beskytte.
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I Frankrig er der et lignende regeringsdirektiv.
Artikel offentliggjort i avisen Libération af regeringsrådgivningen den 19. marts
2020 om at stoppe med at acceptere "skrøbelige" mennesker over 75 år på hospitaler, hvilket dømmer
vores ældre til døden i EHPADs [beboelsesplejehjem til ældre], mens den samme regering på samme tid
forbyder anvendelsen af professor Raoults protokol i plejehjemene og godkender ved dekret brugen af et
meget stærkt beroligende middel til de ældre (nøjagtig lægemidlet kontraindiceret til lungesygdomme). At
behandle dem er forbudt, men en behandling, der vil medføre døden er autoriseret.
Hvilket betyder, at vi vil lade dem dø, og ingen genoplivning vil blive forsøgt.
Og når de dør uden at være blevet forsøgt genoplivet, vil de være en del af de tab, der skyldes
COVID-19. ”Vi bliver utvivlsomt nødt til at træffe valg og beslutte hvem vi vil behandle som en prioritet, og
hvad de ældre angår, vil vi være nødt til at tage sværere valg " - vi vil dræbe eller tillade disse ældre at dø,
der bliver bedt om at underskrive ikke-genoplivningsformularer, eller som er målrettet regeringens direktiver
om ikke at acceptere dem på hospitaler, ikke at anvende behandling, der kan helbrede dem, men for hvem en
injektion, der anses for dødelig, er tilladt.
Visse beslutningstagere ser ud til at være villige til at misbruge disse ældre på den mest modbydelige
måde, ældre, der får at vide at lockdown er til for at beskytte dem.
Tallene er fordrejet ved den måde de udfører testene på, den måde de diagnosticer på og den måde hvorpå
tallene gøres op.
Vi kunne se antallet stige igen og igen, hvilket ville retfærdiggøre yderligere lockdowns.
Det vil være forbi - midlertidigt - når de fysiske og juridiske personer bag denne manipulation tror, at de har
opnået det, de ønskede at opnå, takket være dette, det vil sige den totale ødelæggelse af verdensøkonomien,
som et stort antal af folk mister deres levebrød og deres uafhængige indkomst, og at de derfor vil blive
afhængige af staten for at kunne overleve.
Så vil disse grupper bag regeringerne sætte en stopper for alt dette og nedbringe tallene som indikation på at
"toppen er bag os", når de tror, de er gået langt nok og fik alt hvad de ønskede.
Kina er vendt tilbage til sine normale aktiviteter, industrien genstarter, folk er tilbage på
gaderne - og lufttransport er genoptaget.
Målet er, for myndighederne at kontrollere antallet.
De fik ikke et tilstrækkeligt antal dødsfald gennem denne virus til at retfærdiggøre det faktum at
den er dødbringende.
Langt de fleste mennesker har enten ingen eller milde symptomer. RT PCR-testen kan ikke detektere
mængden af tilstedeværende "virus”. Vi har alle, hvad folk kalder "vira", som faktisk er en del af det
naturlige immunsystem, det har vi alle i vores kroppe på et niveau der aldrig vil give os problemer.
Derfor kan du blive testet positiv og ikke have nogen symptomer. Hvad denne test ikke gør, er at kontrollere
mængden af "virus" i din krop. Du skal have en enorm mængde af denne “virus” for at være syg. Således kan
de ikke engang fortælle dig, om din sygdom skyldes den ene eller anden virus.

Det nuværende antal dødsfald er ikke nok til at retfærdiggøre påstanden om, at denne "virus" er dødelig.
Men de vil have en lockdown af meget vigtigere grunde.
Så de siger "Pas på den næste bølge, som kan ske når som helst.
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I henhold til den måde, de tæller på, kan de meget vel skabe en ny bølge eller illusionen af en ny
bølge.
De har planlagt, hvis vi lader dem, at skubbe dette til det ekstreme.
Og her er vi låst ned, og om et par uger er vi gået fra, hvad folk opfattede som en fri verden til et globalt
tyranni, hvor et meget lille antal mennesker har milliarder, mens halvdelen af verdens befolkning er i
husarrest.
Og alt dette blev gjort takket være COVID-19 fidusen.
Der er streng opdeling, så en håndfuld mænd kan kontrollere verden.
Hvis du er øverst i pyramiden, kender du målene, men hvis du er læge bliver du fortalt "Her er symptomerne,
og hvis du ser disse symptomer, skal du diagnosticere COVID-19.
Hvis du kommer på hospitalet, skal du testes for COVID-19.
Hvis folk dør, uanset hvad det er, skal du skrive COVID-19 på dødsattesten.
Hvad er den røde tråd, der findes i og efter ethvert tyranni? - ”Jeg fulgte bare ordrer!” Sådan virker det.
Men nogle sygeplejersker og andet sundhedspersonale siger, at dette er fuldstændigt nonsens!
Nogle af dem træder ud af rækken.
WHO-direktøren, der som sundhedsminister blev fanget på fersk gerning i at dække over tre
koleraudbrud, vil gøre, hvad han får at vide.
Det er drivkraften bag denne politik.
Så fordi Kina indførte denne drakoniske lockdown, og antallet begyndte at falde, satte det præcedens for
andre at følge.
Ligesom Kina skaber vi en lockdown og holder folk adskilt fra hinanden.
Der står psykopater i baggrunden der orkestrerer alt dette, og så er der de uvidende ["Hvem er jeg? Hvor er
jeg? Hvad foregår der? Politikere, der ikke forstår hvad der virkelig foregår: “Alle vil dø, vi må hellere
indføre en lockdown".
Og med falsk "modellering" og en virus der ikke eksisterer, vil der være skabt økonomisk Armageddon.
Hvilket bringer os til 5G.
5G er en meget større effekt af elektromagnetisk energi, end hvad vi har set før.
Det er ikke kun en opdatering af 3G eller 4G, som allerede er skadelig nok, men en hel
ny del af det elektromagnetiske spektrum, millimeterbølger, stærkere end
alt, hvad vi har set før.
Den menneskelige krop er et elektromagnetisk felt.
Hjernen kommunikerer med resten af kroppen, og cellerne behandler tanker og informationer, elektrisk.
Når dette elektromagnetiske felt er i ligevægt, er vi sunde og raske. Når vi er i ubalance eller disharmoni,
føler vi utilpashed, vi lider af sygdomme, som manifesteres i form af det, vi kalder fysiske eller psykiske
sygdomme.
Vi bombarderes nu 24 timer i døgnet og 7 dage om ugen af elektromagnetiske felter
genereret af teknologi og WiFi. Og i denne periode med begrænsninger retfærdiggjort af dette

"virus", ser vi, at 5G installeres flere og flere steder.
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Hver stigning i niveauet af stråling resulterer i en epidemi.
Læger og forskere fra 41 lande underskrev et andragende, der opfordrede til et forbud mod 5G.
5G's indflydelse på sundheden er ikke blevet undersøgt, ellers havde det aldrig set
dagens lys. 5G-satellitter bestråler hver kvadratcentimeter på jorden.
Visse mennesker ønsker, at dette skal ske, fordi de søger at manipulere menneskeheden. 5G
forgifter cellerne, de bliver forgiftet af det elektromagnetiske felt. Cellerne frigiver exosomer, og de vil
teste dig positiv for COVID-19.
Hvilken var den første kinesiske by, der installerede 5G, lige før denne "virus" dukkede op?
Byen, der havde de fleste 5G-mobiltelefonantenner i verden, er den samme by i hvilken et Covid-19 blodbad
fandt sted.
Under denne nedlukning implementeres 5G-antenner i halsbrækkende tempo.
Overalt i verden installeres 5G-antenner i stort antal. Og mens alle disse antenner installeres, kan folk
selvfølgelig ikke demonstrere, da de er i husarrest.
Uge efter uge sender Elon Musk (en meget syg person - han er helt klar over årsagen til at 5G oprettes) flere
og flere satellitter op i lavt kredsløb over jorden til at bestråle Jorden med 5G. Hans mål er at sende 42.000
op. Astronomer kan ikke længere observere nattehimlen. Han fik tilladelse til at installere halvanden
million jordbaserede antenner [jordstationer?] i Amerika, som vil blive forbundet til satellitter gennem det
elektromagnetiske felt. Han skaber en udvidet realitet takket være 5G teknologi, som han kalder det smarte
netværk.
Disse mennesker skaber en navlestreng, gennem hvilken det menneskelige sind vil være
forbundet via kunstig intelligens. Og du får endda det år, hvor det vil starte for alvor: 2030.
Dr. Kyle-Sidell, en akut læge i New York, siger, at New York's nødberedskab var parat til at behandle et
infektiøst lungeproblem. Og det er ikke det, han ser overhovedet. Han siger, at han aldrig har set noget
lignende. Han har aldrig set lunger i sådan en tilstand.
Arrangørerne af disse teknologier ønsker at bruge 5G med en frekvens på 60 GHz.
Hvis nogen påvirkes af en frekvens på 60 GHz, kan hans eller hendes krop ikke længere
absorbere ilt, og vedkommende vil simpelthen kollapse på gaden og lungerne vil ligne det, som Dr.
Kyle-Sidell beskriver.
Der er faktisk en stærk formodning om, at der er en meget klar sammenhæng mellem mængden af
mennesker indlagt på intensivafdelinger med lunger i en tilstand som "man aldrig er set før"og 5Gidriftsættelses testene som blev hastigt implementeret i New York, Wuhan og Lombardiet, den første
italienske region, der blev udstyret med 5G.
Røgsløret fra "virussen" (faktisk simple eksosomer) tjener kun til at dække over disse tests af
elektromagnetiske våben, som nogle erklærer er beregnet til – når de engang er på plads - drastisk at reducere
verdensbefolkningen mens det tilskrives "pandemien", den programmerede ødelæggelse af dele af
menneskeheden – hvilket berømte mennesker og magtmæglere ikke lægger skjul på, selv i Frankrig.
Eksosomer blev nævnt tidligere i afsnittet om 5G-stråling: "5G elektromagnetisk stråling beskadiger
menneskeligt cellulært DNA. Eksponerede celler (af alle slags målrettet i menneskekroppen) reagerer ved at
producere en kaskade af beskyttende immunologiske stoffer. Disse stoffer er konditioneret i en intracellulær
struktur kaldet endosom. Endosomet udstødes fra cellen og bliver således et exosom (Nobelprisen i medicin
2013). Eksosomet cirkulerer og binder til ACE2-receptorer i lungerne, tarmene og hjertet.
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Nobelprisen i fysiologi eller medicin 2013
Gennembrud indenfor cellulær transport tjener trio 2013 Nobelprisen for fysiologi eller medicin
- video
Randy Schekman: Sekretorisk vej: Hvordan celler pakker & transporterer proteiner til eksport
Prix Nobel de médecine 2013 : les transports vésiculaires à l’honneur (Nobel Prize in medicine
2013: vesicular transport in the spotlight)
Le prix Nobel de Médecine 2013 récompense la résolution du mystère de l’organisation des
transports intracellulaires (Nobelprisen i medicin 2013 belønner løsningen af mysteriet om

tilrettelæggelsen af intracellulær transport)
Hvad hvis exosomer (alias "COVID-19") ikke var årsagen til Covid-19, men faktisk en konsekvens af
brugen af et elektromagnetisk våben?

13. VACCINE OG ELEKTRONISK CHIP
Epidemien, fraværet af tests undtagen for VIP'er, nedlukning af hele den sunde befolkning, den organiserede
mangel på masker og tests, regeringens forbud mod klorokinbehandling (tilgængelig som håndkøbsmedicin i
70 år uden at nogen har bekymret sig om "forsigtighedsprincippet", som nu bruges som undskyldning for at
konfiskere denne behandling) undtagen i "alvorlige tilfælde" (oversættelse: nær død og når lungeskader er
uigenkaldelige), alt dette i tillæg til mediepresset - der understøtter dødstal – har bidraget til at skabe panik
blandt befolkningen.
Graden af uorganisering taget I betragtning, er det svært at tale om "inkompetence" eftersom
alt ser ud til at være gjort bevidst og på højeste niveau, for at sprede et falsk medicinsk paradigme,
destabilisere nødtjenester, udsætte ordenshåndhævelse, fremme spredningen af epidemien (helt op til
genåbning af folkeskoler, mens faren vedvarer (da offentlige institutioner forblev lukkede på samme tid) og
på alle måder hæmme reduktionen af virusmængden af inficerede mennesker.
Der er ingen tvivl om, at populær visdom, på det tidspunkt hvor en vaccine vil være tilgængelig og
sandsynligvis blive påtvunget os, så brandmanden/pyromanerne kan tilbyde "den ønskede løsning på det
problem, de selv har skabt", vil huske, at tillid er som tændstikker: Det kan kun gøres brug af en gang.
Chancerne er, at regeringen vil få svært ved at få det franske folk til at tro på at denne vaccine, der dukkede
op i sådan en grad af organiseret kaos, indeholder noget som helst der ville gøre nogen noget godt.
Hærreservister har lang hukommelse. Under Anden Verdenskrig, arbejdede den "femte kolonne" for
forræderi for at manifestere sig i form af desorganisering (af hæren). Tropper bevæbnet med en MAS-36riffel fik patroner til Lebel-Berthier-rifler og dem udstyret med Lebel-Berthiers (8 mm) fik ammunition til
MAS-36s (7,5 mm).
Den eneste mulighed, der var tilbage for de værnepligtige, var at møde de tyske kampvogne med bajonetter.
På samme måde kan man fundere over, om der er et underliggende motiv til at tvinge fransk praktiserende
læger til at "udføre et bajonet angreb under beskydning af maskingeværer, mens nogle skyder dem i ryggen",
som diskuteret tidligere, og hvad der præcist kan være motivet for denne situation.

Man kommer naturligvis til at tænke på den livreddende "vaccine", der er bestemt til at befri os fra dette
kaos, som vi uendeligt hører om.
Livreddende?
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Nogle mennesker - og dette inkluderer en UNESCO-publikation på 256 sider der er frit tilgængelig
på UNESDOC, som vi stærkt anbefaler at læse - fremhæver det foruroligende træk ved nogle vacciner, der
indeholder nano-chips og flydende krystaller, der kan påvirke menneskers adfærd uden bekymring for
politisk etik:
UNESCO: Nanotechnologies, ethics and politics
Når man lytter til de faktiske udsagn fra "beslutningstagerne" og deres "rådgivere", kan formålet med den
nuværende operation faktisk være at pode befolkninger med en meget speciel vaccine.
Således ville frygten skabt af "pandemien" sigte mod at "tvinge" befolkningerne til en "vaccine", som
UNESCO har advaret imod, og som man ved indbefatter nano-chips, midler til biometrisk identifikation og
flydende krystaller.
Da informationen lækkede i 1996, hvor nogle af de involverede journalister havde uheldige helbredsulykker,
syntes oplysningerne om, at "eliten" var ved at "chippe" befolkningen usandsynlig.
I dag er heste, hunde, katte og millioner af mennesker verden over og endda i Europa ”chippet”, og vi er
omringet af disse invasive teknologier.
Massevaccination er en del af et første skridt mod denne dagsorden, som er vedtaget og kaldes ID2020.

Bill Gates ve ID2020 Konferencen – Summit 2019 – promoverer vaccinen, der indeholder elektronisk
nano-chip "markør" beregnet til at "markere" og kontrollere 7 milliarder mennesker (men han får ikke sine
børn vaccineret). Dette er den samme Bill Gates, der håber på at reducere verdens befolkning "med gode
resultater på nye vacciner" (TED conference 2010 – see sources).
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Påføring af en kvanteprik-tatovering på huden gennem vaccination
Science Translational Medicine-December 2019
kobber-baserede nano-krystaller)

En vaccinationsbog under huden:

de geometriske figurer fremstår fluorescerende, når de læses med en speciel smartphone
K. J. McHugh et al., Science Translational Medicine (2019)/AFP-K. J. McHugh
Ifølge nogle kilder har Bill & Melinda Gates Foundation overtaget kontrollen med WHO
Anthony FAUCI beslutter at undlade dyreforsøg med vacciner (på grund af katastrofale resultater og for at
skifte direkte til injektion på mennesker, men Bill Gates kræver fuldstændig immunitet lovligt i tilfælde af
vaccine-bivirkninger (see video references)
Denne ID2020 Alliance blev formaliseret i maj 2016 ved FN's hovedkvarter i New York og samler til ID2020
programmet et privat og offentligt kollektiv af regeringer, nonprofitorganisationer, universiteter, mere end
150 private sektorvirksomheder og 11 FN-agenturer, der har samarbejdet om at udvikle og levere en unik
digital identitet til alle mennesker inden 2030 med "politisk enhed", "global forbindelse", en "ny
teknologi" og en "ny identitetsmodel" der tæt sammenkobler denne digitale identitet med adgang til
handel og sikre adgangssystemer.
Oversættelse: dem, der nægter at blive implanteret, vil ikke længere være i stand til at sælge eller købe noget
og vil være fuldstændig marginaliserede.
Således vil denne biometriske "markering" være sådan, at den etablerer total kontrol over befolkningerne, et
anerkendt mål for den "nye verdensorden", der er udråbt i de senere år af mange politiske personer (se
kilder).
Det er klart, at "pandemien" oprindeligt vil blive brugt til at implantere "coronavirus-tests for at give folk
mulighed for at arbejde" eller for at "garantere vaccination, hvor chips implanteres under vaccination ".
Bill Gates 'udtalelser viser tydeligt denne hensigt (see sources).
Men udover ID2020 er der også GAVI:
"GAVI ([tidligere kaldet] Global Alliance for Vaccines and Immunization) finansieres delvist af den britiske
regering og har mange repræsentanter for medicinalindustrien i sin bestyrelse.
Denne gruppe fastsætter prisen på vacciner og stimulerer efterspørgslen.
The Advance Market Commitment (AMC) er en særlig finansieringsmekanisme, der blev oprettet i
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2007 af GAVI og seks donorer (Canada, Italien, Norge, Den Russiske Føderation,
Storbritannien og Bill & Melinda Gates Foundation ) for at stimulere vaccineudvikling.
Det er tydeligt, at vaccineproducenter, regeringsorganer og finansielle institutioner er integreret i en enorm
industri, der konstant skubber på "pandemi" -knappen i håb om et globalt vaccinationsprogram. Korruption i
dette agentur er veldokumenteret (se kilder).
Disse vacciner, som "den globalistiske elite" ønsker at udbrede, inkluderer kendte giftige hjælpestoffer
(aluminium), RFID-nano-chips og flydende krystaller, og som UNESCO advarer om, har de til formål at
omdanne mennesker til en forbundet handelsvare.
Efter at have sikret den "biometriske identifikation" af verdens befolkning vil det andet trin i dette bedrag
bestå af obligatorisk implantering af en subkutan elektronisk chip, som vil blive pålagt "for vores bedste, for
vores sikkerhed" og som, med understøtningen af kryptovaluta, vil marginalisere alle de genstridige, der
ikke længere vil være i stand til at sælge eller købe noget hvor som helst på jorden. Det er målet.
For at opnå en rent virtuel valuta, der er nødvendig for at håndhæve implantation af den elektroniske chip, vil
fysiske penge blive gjort ansvarlige for at forårsage forurening med coronavirus (se kilder).
En "universel indkomst" kan endda tjene som lokkemad, for at få folk til at acceptere elektronisk chipping.
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Chip implanteret i ansatte i det amerikanske firma Three Square Market
Denne "bio-chip" præsenteres som meget praktisk til betaling for køb og godkendelse af adgang.
Men bortset fra det faktum, at denne teknologi har fejl, og at personlige data, der er gemt på chippen, kan
hackes (innovativt identitetstyveri), vil mediekommunikation fokusere mindre på de mere bekymrende
aspekter:

•
•
•

Evne til at påvirke chipbærerens opførsel (manipulere og kontrollere menneskemængder )

Evne til at eliminere kategorier af mennesker (reducere verdensbefolkningen)
Evne til permanent at finde bæreren (slut med borgerlige frihedsrettigheder).

Disse teknologier findes og er blevet patenteret.

Disse implantater, der primært er placeringskoder som alle RFID (radiofrekvensidentifikation) teknologier,
har muligheden for at frigive cyanid eller viral belastning (se kilder), og kan påvirke personens opførsel
[virkningen af mikrobølger på neurotransmittere (kemiske forbindelser frigivet af neuroner) og
produktion eller inhibering af hormoner (messenger-molekyle produceret af det endokrine system ) – såsom
adrenalin, der styrer aggression og puls]. Når chippen er på plads, ejer bæreren ikke længere sig selv.
I Frankrig kan "ingen medicinsk handling eller behandling udføres uden personens frie og informerede
samtykke, og dette samtykke kan når som helst trækkes tilbage" (artikel L1111-4 i Code of Public
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Health som ændret ved lov nr. 2016-87 af 2. februar 2016 - art. 5)
Selv om et dekret skulle indføre en obligatorisk vaccination efter princippet om hierarkiet af juridiske
normer, ville dette dekret være ugyldigt, da det ikke har noget juridisk grundlag.
Faktisk giver erklæringen om en sundhedsmæssig undtagelsestilstand statsministeren beføjelse til at træffe
generelle foranstaltninger ved dekret, foretaget på sundhedsministerens anbefaling med henblik på at
bekæmpe den i artikel 4 nævnte sundhedskatastrofe
4. >> "(Udkast til hastelov til håndtering af Covid-19-epidemien )

FEJLSLAGEN ETIK
Blandt de foranstaltninger, der har undermineret tilliden til den udøvende magt, er dekret nr. 2020-360 af 28.
marts 2020, supplerende dekret nr. 2020-293 af 23. marts 2020 som foreskriver de generelle foranstaltninger,
nødvendige for at håndtere Covid-19-epidemien inden for rammerne af en nødsituation, (NOR:
SSAZ2008744D, udgivet I JORF [Journal of the French Republic] Nr. 0077 den 29. marts 2020, tekst nr.11),
der blev taget den 28. marts 2020 som tillod enhver læge at give en injektion af Rivotril til ældre mennesker,
der "sandsynligvis var smittet" af SARS-CoV-2-virus uden råd fra en anden læge, uden samtykke fra
patienten eller familien og uden tilsyn af en undersøgelsesdommer - dette sker under påskud af en
nødsituation.
En kasse med 6 ampuller af Rivotril, der kan injiceres, koster 3,64 euro inkl. moms.
Selvom nogle "forskere" bestrider, at brugen af dette produkt i en "palliativ" sammenhæng indebærer nogen
som helst form for dødelig hensigt, er Clonazepam og Rivotril notorisk kontraindiceret for alvorligt
åndedrætssvigt.

Mennesker med åndedrætsbesvær får injektioner af et potentielt dødeligt produkt, med noget der i denne
medicinske sammenhæng absolut skal undgås.
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Det er i bedste fald farligt og også konstituerende for en forbrydelse at bringe andres liv i fare eller for drab
(med den skærpende omstændighed af præmeditation ), i værste fald kriminelt – hvilket åbenlyst er
tilfældet i en sådan sammenhæng " (Dr. Nicole Delépine, Dr. Joseph Hardy).
Dette betyder, at for at lindre lidelsen hos sårbare mennesker "sandsynligvis smittet med Covid-19”
bliver de på foranledning af myndighederne injiceret med produkter, der forårsager død ved kvælning.
Vi understreger, at aktiv dødshjælp ikke er tilladt i Frankrig , men at mord (forsætligt drab med overlæg )
kan straffes med livsvarigt fængsel , og at medskyldige kan straffes med de samme sanktioner som den
primære gerningsmand.
Medvirken består af provokationshandlinger, givne instruktioner og tilvejebringelse af midler, hjælp og
assistance. Henvisning til et dekret beskytter ikke gerningsmændene og medskyldige mod straffesager.
Både kriminelt og moralsk set er dette intet mindre end mord.
Mange plejere er gået imod direktiverne.
Dette dekret, der har til formål at godkende injektioner af Rivotril, er underskrevet af premierminister
Edouard Philippe og hans sundhedsminister Olivier Véran.
På samme måde fandt en "sortering" sted, idet ingen patienter over 70 år blev indlagt til intensivbehandling
på hospitaler i Ile-de-France (se kilder ). The incriminating ARS [regional health agency] Ile-de-France
circular cites
Det inkriminerende ARS [det regionale sundhedsagentur] Ile-de-France's cirkulære citerer ”vanskelige valg
og prioritering i nødsituationer” mens det understreger princippet om en beslutning om optagelse baseret på
”alder” (der skal tages særligt hensyn til for COVID-patienter)”
Med hensyn til USLD og plejehjem henviser dokumentet til en "kollegial beslutning om ikke at give intensiv
hjælp".

Dette dokument sigter mod at yde konceptuel support til alle sundhedsteams
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I sammenhæng med ”forbud mod besøg" nyder den indlagte ældre patient selvfølgelig ikke længere sin
families beskyttelse, og beslutningen om at leve eller dø er underlagt "en kollegial beslutning” med den

"konceptuelle støtte" fra ARS Ile-de-France
Selvom vi opfatter "politisk tale" under disse oratoriske virkninger, forstår vi stadig dens betydning.
Og dens virkning.
Mange andre bestemmelser har tendenser i samme retning som dekretet, der anbefaler injektioner af
RIVOTRIL til patienter "sandsynligvis smittet med SARS-CoV-2-virus", hvis kliniske tilstand berettiger det,
derfor prioriteres i en tilstand af åndedrætsbesvær og endda når RIVOTRIL "ikke bør bruges i tilfælde af
svær åndedrætssvigt" (kontraindikationer, se Vidal).
Dekret nr. 2020-293 af 23. marts 2020, foreskriver de generelle foranstaltninger, nødvendige for at
håndtere epidemien med covid-19 inden for rammerne af en nødsituation

88

Created for free by https://foxyutils.com

•

Kapitel 7: bestemmelser om tilgængeliggørelse af medicin
Artikel 12-3

•

Oprettet ved dekret nr. 2020-360 af 28. marts 2020-art. 1

"II.- Som undtagelse fra artikel L. 5121-12-1 i folkesundhedskodekset, kan det farmaceutiske
specialprodukt Rivotril ® i injicerbar form udleveres indtil 15. april 2020 af detailapoteker til behandling af
patienter smittet med, eller sandsynligvis smittet med SARS-CoV-2 virus hvis kliniske tilstand berettiger

det ved fremlæggelse af en recept, der bærer ordene "Recept uden for WMA [World Medical
Association] inden for rammerne af covid-19 oprettet af det franske ”samfund” for
akkompagnerende og palliativ pleje og lagt ud på dets hjemmeside.
"For info, SFAP-hjemmesidet:
www.sfap.org/system/files/propositions_therapeutiques_dyspnee_asphyxie_covid.pdf
Denne protokol giver mulighed for en injektion af benzodiazepiner: For at berolige patienten skal
du "injicere den medfølgende sedationsprotokol" og "efter episoden skal du tage tid sammen med
familien og plejepersonalet".
Hvor elegant sådanne ting kan siges!
Nogle mennesker er sande mestre inden for eufemismens kunst.
Indlægssedlen til RIVOTRIL udgivet af VIDAL behøver ingen yderligere kommentarer:
Kontraindikationer af RIVOTRIL
Dette lægemiddel bør ikke anvendes i følgende tilfælde:
alvorligt åndedrætssvigt

https://eurekasante.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-mrivot01RIVOTRIL.html
KLART USAMMENHÆGENDE TILTAG DER FÅR OS TIL AT UNDRE OS
På dette stadium af vores undersøgelse kan vi ikke udelukke eller ignorere det faktum, at denne
virus og den ledsagende vaccine blev oprettet med henblik på befolkningsreduktion og med det
formål at engagere folket i et program af elektronisk livegenskab.
Nu hvor vi er kommet til øjeblikket med "de-karantæne", rejser sig nu dilemmaet om at sende børn
tilbage til børnehaver og skoler, selvom risikoen er tilstrækkelig til at opretholde lukningen af
virksomheder besøgt af offentligheden (biografer, restauranter). Dette er inkonsekvent.
For hvis tilbagevenden til skolen nu præsenteres som "frivillig" (efter et råb fra forældrene), er det
økonomiske pres stærkt, fordi Arbejdsministeriet har erklæret, at, for fortsat at drage fordel af
delvis arbejdsløshed, bliver forældre nødt til at sørge for "et certifikat, der viser, at skolen er lukket
eller ikke kan rumme et barn". Genoptagelse af klasser, derfor ikke obligatorisk, men mandat.
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For bedre at kunne sprede virussen i familier? For at ramme os, hvor det gør ondt?
I en sådan sammenhæng, hvis love hidtil var garant for en bestemt "social fred", kan civil ulydighed
muligvis nu være den eneste vej til frelse.
14. ANALYSE
Efter afslutningen af sin undersøgelse vil undersøgelsesgruppen, der gennemførte denne
undersøgelse, med overbevisning bekræfte, at denne virus ikke ser ud til at være af naturlig
oprindelse, og at det er usandsynligt, at dens spredning er utilsigtet i betragtning af
sikkerhedsprotokollerne omkring P4-niveau laboratorier.
Disse faktorer skal påpeges, da de er fyldt med konsekvenser med hensyn til den respons de
antyder, både med hensyn til forebyggelse og behandlingsmuligheder som vi har været i stand til
at identificere.
Selv WHOs styring af krisen efterlader os forbløffede.
Når det er sagt, synes virulensen af alvorlige tilfælde af Covid-19 at være relateret til et
cytokinchok (eller cytokinstorm eller cytokinfrigivelsessyndrom), som er en overdreven
produktion af cytokiner udløst af et patogen, og som har form af en alvorlig inflammatorisk
respons i immunsystemet.
Dette er en upassende, skadelig og generelt fatal respons uden ordentlig behandling.
Ifølge rapporter resulterer denne eksplosive inflammation i generaliseret venøs tromboemboli,
hovedsagelig i lungerne.
Det er derfor bydende nødvendigt først og fremmest at forhindre smitte med forebyggende
handlinger , derefter - i mangel af en officiel behandling til dato – ved forebyggende anvendelse af
naturlige kosttilskud kendt for deres antivirale aktivitet (reduktion af viral belastning),
antibakteriel (risiko for samtidig infektion, mistænkt rolle som Prevotella), blodfortynding
(trombose) og især antiinflammatorisk og regulerende for immunsystemet (cytokin shock).
Med hensyn til medicin er det almindelig praksis, at effektive antivirale og antibiotiske behandlinger
iværksættes i god tid før en alvorlig patologi fører til, at patienten ender i intensiv pleje og
forårsager irreversibel kropsskade, for at mindske virusbelastningen tidligt og kontrollere mulig
bakteriel co-infektion (hvilket vil sige, at påstå, at behandlinger der er påbegyndt sent i forløbet er
ineffektive, vil være intellektuelt uærligt).
Især WHO's officielle anbefaling om ikke at bruge antiinflammatoriske lægemidler i tilfælde
af personer der er ramt af Covid-19, er meget tvivlsom, for ikke at sige kriminel i betragtning af
den beviste eksistens af et cytokinchok. Den madagaskiske regering bruger med succes, mod råd
fra WHO, et "mirakel" stof, "Covidorganics" udviklet af Malagasy Institute for Applied Research
(IMRA).
Dette lægemiddel, baseret på kendte lokale lægeplanter (såsom artemisia), gjorde det muligt for
regeringen at afslutte lockdown i Madagaskar. Det vil dog ikke være tilgængeligt i Frankrig til at
afslutte sundhedskrisen, idet direktøren for ARS de la Réunion (beliggende 800 km fra
Madagaskar) har angivet, at det er "en strategisk beslutning", og at denne beslutning blev taget af
det franske ministerium efter flere måneders test ", National Academy of Medicin, bekræfter denne
holdning ved "at udsende en advarsel".
CT æteriske olier af artemisia (artemisia vulgaris, artemisia arborescens) er ikke tilgængelige i
håndkøb i Frankrig, og salget er reguleret.
Det er dog velkendt, at naturen ignorerer abstrakte økonomiske og administrative barrierer, og
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almindelig bynke (Artemisia vulgaris) er en flerårig plante, der findes i næsten alle regioner i
Frankrig.
På et tidspunkt, hvor "forsigtighedsprincippet" kan synes at være udvidet, og under
omstændigheder, hvor naturlige behandlinger således finder en ny legitimitet, forbliver nogle
kosttilskud tilgængelige: såsom CTEO'er fra Ravintsara eller Saro, der også stammer fra
Madagaskar, og hvis antivirale egenskaber er kendt.

På dette stadium bemærker vi, at effektive naturlige behandlinger tilgængelige i håndkøb
mod COVID-19 findes, især:
Æteriske olier (aromaterapi)
Grøn ler (og magnesiumchlorid)
Quercetin.

Med risikoen for, som professor Montagnier tydeligt har advaret os om, at den patogene effekt af
denne meget komplekse virus, som synes at have haft gavn af fremskridtene inden for
molekylærbiologi, vækkes af generaliseringen af 5G-mobiltelefonantenner overalt i Frankrig.
Derudover syntes konstateringen, at bakterier af slægten Prevotella (til stede i tarmene)
indeholdt sekvenser af SARS-COV-2-virus, som om virussen havde inficeret bakterierne, hvilket
kunne forklare de signifikante variationer i viral belastning fra en test til en anden i den samme
person, som om virussen gemte sig et eller andet sted.
Den hypotese, der opstår, er, at virussen inficerer bakterierne, som derefter bliver virulente og
forårsager den undertiden fatale betændelse. Hypotesen bliver så meget mere sandsynlig, når vi
lærer, at infektioner, der involverer Prevotella, allerede er kendt for at forårsage
åndedrætssymptomer, herunder akutte symptomer.
Er det derfor, antibiotikabehandlinger (makrolider + C3G eller azithromycin kombineret med
hydroxychoroquin) er effektive mod infektionen?
Medmindre, selvfølgelig, som Dr. Christian Tall Schaller hævder (i modsætning til det Pasteurdogme, som den moderne medicinske opfattelse er baseret på), er virusteorien helt forkert? Kunne
det være, at disse kun er en informationsenhed, budbringeren og ikke årsagen, et simpelt
alarmsignal, der passerer fra celle til celle for at advare om en overhængende fare (hvilket ville
forklare, at nærheden til en yderst giftig 5G-antenne forårsager antallet af budbringere til at
eksplodere og udløse et katastrofalt immunrespons)?
Og at man kun skal faste for at afgifte sig selv og leve sundt i en verden, hvor livet ikke er vores
fjende ...
91

Hvis faste er et væsentligt våben i vores immunitet, synes denne virus faktisk at eksistere og være
kunstigt fremstillet.
I sidste ende, hvis denne virus faktisk blev fremstillet i et laboratorium med det formål drastisk at
reducere verdensbefolkningen - som vi mener at være tilfældet efter vores undersøgelse - og
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sandsynligvis vil blive forværret af brugen af en "vaccine" aktivt fremmet af Bill Gates på den ene
side og på den anden side ved eksponering for 5G stråling (hvorfra det vil være nødvendigt at
beskytte sig selv) eller endda ved sprøjtning fra luften (chemtrails), er det ikke urimeligt at tro, at
den meddelelse, den overfører til celler og bakterier, slet ikke er naturlig, men var præcist designet
i laboratoriet til at forstyrre immunforsvaret alvorligt og presse det til at angribe kroppen voldsomt.

FORSKEL MELLEM KONTRAILER OG CHEMTRAILER
En contrail er et kondensspor; det er kort og forsvinder hurtigt efter flyets passage. En chemtrail er
en sprøjtning af kemikalier eller nanopartikler af tungmetaller (barium, aluminium) eller vira, som
fortsætter efter flyets passage. Chemtrails danner normalt gitre, så stierne spredes for at danne et
snavset slør over jorden.
Ifølge Dr. Andy Kaufman, en MIT-alumn, er det hele bare et stort røgslør.
Han sammenlignede fotografier af exosomer og det, der præsenteres som et fotografi af COVID19, og konkluderer, at de to fotos er identiske i alle henseender.
Det samme gælder for genomet, som er absolut det samme.
Han konkluderer, at officielle organer (hovedsagelig WHO) med vilje har givet forkert information til
medicinske myndigheder og forskere, for at overføre et eksosom, som er en naturlig mekanisme i
organismen, som en ny virus.
Hver gang en celle i menneskekroppen oplever stress eller en toksisk situation, frigører exosomer
sig og binder sig til andre cellers receptorer: dette er en advarselsmeddelelse.
Dr. Kaufmans tilknytning til MIT, som er nært forbundet med de eugeniske intentioner, der i
øjeblikket er i spil, overbeviser os dog om at udvise forsigtighed, inden vi antager hans hypotese.
Efter vores mening eksisterer virussen faktisk, den er kunstigt fremstillet (selvom en vis
mængde mystik ikke kan udelukkes, som tilhængerne af exosom-teorien påpeger). Men frygten,
der omgiver virussen, er farligere end selve virussen: frygt muliggør etablering af vedholdende
totalitære strukturer, droner til støtte, den "obligatoriske" vaccine inklusive en chip der vil blive
påtvunget folk under dække af en sundhedsnødsituation, der vil være mange gange farligere end
selve virussen.
Intentionen om at reducere verdens befolkning er reel.
Men ifølge vores kilder er Covid-19 kun den første salve: de midler, der vil blive brugt, vil på den
ene side være massevaccination, ”chipping” af menneskeheden (som er begyndt, og som "eliten"
nu åbent diskuterer) og på den anden side, installation af 5G-antenner, så til sidst luftsprøjtning af
nye vira (du skal ikke forlade hjemmet!).

Under lockdown blev operatørerne autoriseret til at installere deres antenner efter
forgodtbefindende, uden nogen regler. "Virussen" er der kun for at teste vores reaktioner, starte en
befolkningsreduktion, der starter med de mest skrøbelige befolkninger - se blodbad i plejehjem aflede opmærksomhed og forhindre mistanke om dødelighed rettet mod 5G-teknologi ved fokus på
en pandemi.
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"Virussen" er især nyttig til at indføre frihedsødelæggende love og til at aflede opmærksomhed fra
elektromagnetisk våbentestning på befolkninger, for eksempel i Lombardiet, New York, Wuhan,
Paris og Grand-Est-regionen i Frankrig. Og den forfærdelige lungeskade forårsaget af disse 5Gantenner, der midlertidigt blev skruet op på fuld effekt, ville således blive tilskrevet "COVID-19".
Bortset fra de direkte ofre for disse udsættelser for elektromagnetiske bølger er statistikken for
"pandemien" blevet fuldstændig fordrejet, hvilket retfærdiggør foranstaltninger under
"sundhedsnødlove", der svarer til konfiskation af de offentlige friheder og meget
værre, retfærdiggør regeringsbeslutninger om at forkorte ældre patienters lidelser ved injektioner af
berygtede dødbringende stoffer (selvom dette ikke anerkendes officielt, er alle plejere bekendt med
det) for at "undgå at optage intensivsenge" på et tidspunkt med sundhedsnød.
Hvis dette blev bekræftet, ville det selvfølgelig være en forbrydelse mod menneskeheden. Den
mest afskyelige nogensinde begået. Efter vores mening er dette kun begyndelsen på en
igangværende operation. Vi satte os for at finde ud af, hvordan man beskytter befolkninger mod
viral lungebetændelse som en forsigtighedsforanstaltning og – set i lyset af den generelt
observerede dårlige forvaltning og kaos - som en helbredende foranstaltning ved at samle en liste
over de naturlige midler, der er tilgængelige for offentligheden.
Det tog ikke lang tid, før de mange tilfælde af "inkompetence" (såsom den åbenlyse mangel på
masker og screeningstest, herunder for plejepersonale, hvis bekymringer er blevet meget
diskuteret), overtog overtoner til beregning af totalitarisme.
Mere end en af vores efterforskere var chokeret over regeringens holdninger, især med hensyn til
det pludselige forbud mod behandlinger som klorokin (som har været på markedet i 70 år uden
nogensinde at være problematisk) og Ibuprofen.
WHO og de nationale medicinske myndigheder udtalte om teorien om lungeinfektion, at det var
bydende nødvendigt ikke at tage antiinflammatoriske lægemidler, mens de understregede, ”at der
hidtil ikke blev anbefalet nogen behandling" til at behandle en "pandemi", som medierne skabte
panik over ved at komme med et dagligt antal dødsfald.
Men meget hurtigt begyndte feedback fra læger i frontlinjen at modsige de officielle anbefalinger.
De proklamerede, at de var blevet bedraget og at de lungekatastrofer de behandlede "intet havde
at gøre med den virale lungebetændelse, de var forberedt til at behandle".
Disse læger, synligt chokerede, følelsesladede og oprørte over, hvad de præsenterede som en
bevidst destabilisering af beredskabstjenester af et "medicinsk paradigme, der viser sig at
være falsk" (sic) advarede om, at de fundne lidelser snarere var en "hovedsagelig pulmonal,
generaliseret venøs trombose "forårsaget af et cytokinchok, det vil sige en dødelig
hyperinflammation efter en velkendt eksplosiv reaktion i immunsystemet.
Mange læger i frontlinjen - som fik forbud mod at ordinere for første gang i historien - begyndte at
bruge alternative behandlinger (såsom professor Raoult fra Marseilles: azythromycin +
hydroxychloroquin) - men disse blev straks konfiskeret af en regering, der handlede af magtpåbud i
en "sundhedsnødsituation ".
Dog havde byen Marseille, der drog fordel af indførelsen af denne behandling, et meget lille antal
dødsfald, hvilket førte til beslutningen fra de "medicinske myndigheder" at miskreditere professor
Raoult desto mere uoverensstemmende, for alle at se.
Men ud over profitmotivet og interessekonflikter fra farmaceutiske laboratorier, var der en anden
motivation?
I løbet af denne tid fortsatte modstridende oplysninger med at nå vores efterforskere på trods af
nedlukningen, og det viste sig, at de franske frontlinjebehandlere lykkedes med at helbrede
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sygdommene ved hjælp af antiinflammatoriske midler, antikoagulantia og kombineret
behandling med 2 antibiotika (for eksempel Dr. Paliard-Francos behandling af makrolider +
C3G).
Italien behandlede også patienter med antiinflammatoriske midler, antikoagulantia og antibiotika og
bekræftede at både de amerikanske og franske frontlinjeobservationer direkte
modsiger WHO og den franske regerings anbefalinger om ikke at tage antiinflammatoriske
lægemidler.
Plejepersonernes observationer - at ingen patienter med reumatoid arthritis (således behandlet
med antiinflammatoriske lægemidler) var blevet indlagt på hospitalerne - fortsatte med at vokse og
blev bekræftet af vores egne observationer.
På dette punkt blev det vanskeligt ikke at medgive de offentlige beskyldninger om korruption i
WHO (hvis holdning faktisk syntes at være meget underlig) og især dens direktør, der er
berygtet for sin tilknytning til ledende personer, der aktivt fremmer en "vaccine", der endnu ikke
eksisterede, men som "snart ville være klar".
Mens WHO også talte om denne vaccine, præsenteret som uundværlig "i mangel af en anbefalet
medicinsk behandling", advarede UNESCO i en publikation på 276 sider om eksistensen af
vacciner, der overtræder reglerne for politisk etik og indeholder invasiv nanoteknologi.
På samme tid fangede ledetråden til Prevotella vores opmærksomhed, idet den var en
tarmbakterie, der blev brugt af virussen til at camouflere sig selv og forårsage et cytokinchok.
Offentliggørelsen af 2013-Nobelprisen i medicin fremhævede eksosomer, en slags udvækst, der
løsner sig fra celler i en "stress" -situation for at bære en advarselsmeddelelse ved at fastgøre sig
på receptorer fra andre celler.
Ligesom vira syntes disse eksosomer derfor at være "informationsenheder". Men eksistensen af
eksosomer, et kendt immunfænomen, modsiger ikke eksistensen af en virus (selvom vi tillader en
vis forvirring mellem disse to elementer).
En anden nobelprisvinder, professor Montagnier (2008), advarede om, at denne virus utvivlsomt
var fremstillet i et laboratorium, at frekvenser kunne påvirke dens struktur, og at eksponering for
5G-mobiltelefonantenner især gav den en øget patogen effekt. Professor Montagnier - som
professor Raoult før ham - blev straks miskrediteret, hvilket ikke var nok til at kvæle vores
interesse, vakt af det faktum, at der var 10.000 5G-mobiltelefonantenner i Wuhan, byen hvorfra
"pandemien" udsprang.
Interessant nok syntes kortet over "pandemien" og kortet, der viser placeringen af 5G-antennerne
meget at overlappe hinanden, i det mindste i Wuhan og Lombardiet.
I Frankrig havde regeringen synligt udnyttet fordelene ved lockdown og nødlove til at give
operatører tilladelse til at installere 5G-antenner fritaget for alle regler. Denne nødforanstaltning,
som åbenbart var beregnet til at fortsætte for evigt (uden hensyntagen til folkesundheden) syntes
at være lige så inkonsekvent som direktiverne om ikke at indlægge ældre på hospitalet, at forbyde
behandling der kunne helbrede dem i plejehjem, men i modsætning hertil at tillade brug af
injektioner beregnet til at lindre deres lidelse, men som i virkeligheden anses for dødelig og
berygtet kontraindiceret til luftvejslidelser.
Denne planlagte aktive dødshjælp var så meget mere bekymrende, da den fandt sted i en
sammenhæng af autoritær pensionsreform, som blev kontroversielt støttet bag kulisserne af
finansielle institutioner (Jean-Pierre Delevoye, højkommissær for pensioner, der trak sig tilbage
efter offentliggørelsen af hans forbindelser til IFPASS (Institut de formation de la profession de
l'assurance eller Institut for professionel forsikringsuddannelse), en sektor med økonomisk
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interesse i reformen).
Det var således umuligt ikke at bemærke, at "forsigtighedsprincippet" faktisk varierede alt
efter omstændighederne, og tilfældet med "pandemien" syntes at være fyldt med
interessekonflikter og korruption.
Oplysninger vedrørende Dr. Andy Kaufmans arbejde, tidligere fra det berømte MIT og det
amerikanske sundhedsministerium, blev påpeget for os (udover standpunkterne fra øvrige lægers
spørgen ind til - måske med rette - virussenes rolle i enhver patologi og beskriver dem som "en
informationsenhed og ikke årsagen"), der siger, at den virus der er ansvarlig for COVID-19, ikke
eksisterer, og at det, der præsenteres som sådan, er intet mindre end eksosomet nævnt ovenfor
(hvilket er en advarselsmeddelelse, et produkt af cellen der står over for et toksin (gift, frygt,
elektromagnetisk stråling).
Han erklærer, at han foretog en sammenligning mellem fotografier taget med et mikroskop og de
respektive genomer og hævder, at disse sammenligningselementer er identiske i alle henseender.
Statistikkerne forfalskes derfor på grund af en RT PCR-test, hvis følsomhed kan justeres til det
ønskede resultat - med andre ord kan man få den til at sige hvad som helst. Men Dr. Kaufmans
karriere og tilknytning til MIT har en tendens til at mindske hans troværdighed. Vi gentager, for os
er virussen ægte, selvom alt er muligt i kaosset, der villigt genereres af menneskerne bag
"pandemien".
Eksistensen af nogle - sjældne - atypiske symptomer i den helhed som vores efterforskere belyser,
eller endog nogle dødsfald hos politibetjente der var særligt udsatte (og ikke forsynet med masker),
og eksistensen nogle steder af større lungekatastrofer (såsom i Wuhan, New York, Lombardiet og
endda Paris) rapporteret af læger i en tilstand af chok synes uomtvistelig.
Imidlertid synes de områder, hvor "pandemien" er meget patogen (cytokin-shock-typen) synes at
korrelere med placeringen af 5G-tårne, hvilket godt kan bekræfte hypotesen om igangsættelse af
tests i tråd med intentionerne fra promotorerne af disse teknologier til "hæve 5G til en frekvens
på 60 GHz".
Således vil patienter, der lider af svær lungeskade, som beskrevet af fortvivlede akutlæger (se
videoerne fra Dr. Kyle-Sidell og i Frankrig de af Dr. Alain Scohy og Dr. Gilles Besnainou) være ofre,
mindre for en virus end for en fuldskala test af et elektromagnetisk våben, designet og anvendt
som en del af en omfattende plan med flere mål, og som ville øge dets patogene magt.
Den "virus", vi har undersøgt, er faktisk kun en del af en storstilet operation, der kombinerer
biologiske våben og strålingsvåben, understøttet af en røg- og spejloperation, arrangeret af et
berygtet korrupt WHO, som har bidraget til at så forvirring blandt rækkerne af
plejepersonale, og hvis instruktioner og anbefalinger faktisk er det modsatte af
nødhjælpsarbejdernes arbejde og anbefalinger på stedet.
Hvis det, ifølge CBRN (kemisk, biologisk, radiologisk, nuklear) terminologi, virkelig ser ud til at
være en "krig", som præsidenten for Den Franske Republik gentagne gange har udtalt, kan det
godt være, at det ikke er en udelukkende biologisk konflikt, men en kombineret biologisk og
radiologisk krig. En krig mod folket
I så fald, og efter genåbningen, truer den "anden bølge" - hvis der er en anden bølge - (opfylder

genåbning af skoler dette mål, når det er uforeneligt med at holde restauranter lukkede på grund af
en fortsat risiko?) med at være endnu mere dødbringende, simpelthen fordi 5G-antennerne, der er
installeret af stealth under nedlukningen vil være på plads, og nogle understreger at patogene
"vacciner" derefter vil være klar, og sprøjtninger fra luften sandsynligvis genoptages for at sprede
nye biologiske agenser
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KONKLUSIONER
Konklusionen er uundgåeligt at skarpe uoverensstemmelser og uforklarlige "sammenhænge”
ugyldiggør den officielle teori, og at forvaltningen af den lige så inkonsekvente "sundhedskrise"
synes at være et påskud for en totalitær global overtagelse.
Hvad der syntes at være både en biologisk og elektromagnetisk krig understøttet af en omfattende
"røg-og-spejl" -operation maskerer utvivlsomt massiv korruption i hjertet af WHO og de mest
utænkelige intentioner.
Hvis eksistensen af en virus ikke helt kan udelukkes, og hvis de deraf "forebyggende handlinger"
fortsat skal anvendes indtil slutningen af den "sundhedsmæssige krise", er der utvivlsomt en
elektromagnetisk krig i gang bag denne røgskærm, der sår forvirring blandt medicinsk - og
hospitalspersonale.
Det er påviseligt, at mange antenner blev installeret takket være nedlukningen, uden tanke for
"forsigtighedsprincippet", på trods af at dette ellers er meget citeret, især for humpende medicinsk
behandling. Selvom teknologier som [de ionosfæriske varmeapparater] HAARP [US] eller SURA
[russisk] straks dukker op i tankerne, er 5G-installationer, både jordbaserede og i luften (Elon
Musks satellitter i lavt kredsløb om jorden) klart en del af dette "totale krigs - projekt”.
Det er umuligt at undlade at bemærke ligheden mellem lungeskader observeret af alle akutlæger i
forbindelse med COVID-19-epidemien og skaderne forårsaget af brugen af et elektromagnetisk
våben ,ud over permanent hovedpine, stigende træthed, brændende fornemmelser i lungerne,
trombose og tab af følsomhed over for lugt og smag, som også nævnes som symptomer på
COVID-19.
I forhold til dette rapporterer Dr. Jeremy K. Raines, en autoritativ elektromagnetisk feltingeniør, at
signaler anvendes af menneskekroppen til at regulere dens processer og advarer om, at eksterne
elektromagnetiske signaler alvorligt kan blande sig i denne proces. Utvivlsomt til et punkt hvor det
forstyrrer immunsystemet.
Desuden afspejler hensigten om at pålægge verden en global kryptovaluta, en vaccine med
nanochips og en indopereret elektronisk chip klart, totalitære manipulationer.
Men selv om det er blevet fastslået, at industrielle aktiviteter (minedrift, olie- og gasudvinding,
geotermisk) i nogle tilfælde kan fremkalde jordskælv, er der ikke foretaget nogen undersøgelse af
Jordens reaktion på den massive anvendelse af 5G-teknologi.
Siden 5G-testene er udført med godkendelse af ARCEP [fransk reguleringsmyndighed for
elektronisk kommunikation og stillinger], har usædvanlige jordskælv - hurtigt glemt igen forårsaget rystelser i Frankrig, især i november 2019, og kommuner er blevet erklæret i
undtagelsestilstand. Hvis vi tilføjer dette til det faktum, at solstråler - der menes at være tæt
korreleret med vulkansk aktivitet - medfører at alle elektroniske systemer pludselig ikke fungerer,
kan det troldmandsspil, som nogle internationale aktører inden for industri og finans deltager i, godt
gå hen og føre os til en meget usikker fremtid.
Uanset hvad det er, er involvering af 5G stærkt mistænkt i den nuværende sundhedskatastrofe,
enten med hensyn til eksponering for en sådan elektromagnetisk stråling, der kraftigt har
forstærket virusets patogene egenskaber eller med hensyn til Prevotella-bakterien, der
forårsagede cytokinchokket, eller med hensyn til, at den virale episode af "COVID-19" blot er
forberedelsen til en langt større fælles operation, kombineret med et røgslør til at skjule fuldskala
tests af dette elektromagnetiske våben til kriminelle formål, der stadig ikke r afklaret.
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ANBEFALINGER
Undersøgelsesgruppen går formelt ind for oprettelsen af en permanent "CBRNundersøgelsesgruppe", der har til formål at studere biologiske agenser og patologisk
elektromagnetisk stråling med det formål at give befolkningen midlerne til at beskytte sig
mod den mulige udbredte anvendelse af 5G-teknologier, som når det en gang er på plads og
skruet op til fuld effekt, uundgåeligt ville resultere i blodbad, især hvis de kombineres med
patogene injektioner i vaccineform og sprøjtning fra luften (chemtrails) af
hormonforstyrrende stoffer eller virale midler.
Mens dødsfald forårsaget af COVID-19 således kunne være blevet forstærket af 5G-forsøg,
der øger virusens patogene styrke, kunne dødsfald også være forårsaget af en pludselig
strømstigning fra 5G-antenner der blev tilskrevet COVID-19. Efter halvtreds dages
undersøgelse og med hensyn til risikoundersøgelse anbefaler undersøgelsesgruppen, at
der foretages en presserende analyse foretaget af en trusselstudiegruppe på:
 Den sociologiske indvirkning af Covid-19-pandemien på borgerrettigheder og økonomi
 Indholdet af den obligatoriske vaccine under forberedelse, herunder tilstedeværelsen af
nanoteknologi (elektroniske chips og befolkningskontrol)
 Den påtænkte afskaffelse af fysisk valuta og dens indvirkning på borgerlige frihedsrettigheder
(chipping af befolkningen, som allerede er startet i Europa)
 Virkningen på borgernes frihedsrettigheder og sundhed af den udbredte implementering af 5G og
implementeringen og den nøjagtige rolle for HAARP og SURA
 Chemtrails nøjagtige karakter og deres mål: tungmetaller som hormonforstyrrende stoffer
(aluminium, barium), sprøjtning af etniske vira
 Risikoen for interkommunale sammenstød som et redskab til ødelæggelse af nationer
 Risikoen for verdenskrig (udbredt CBRN-konflikt).
For enkeltpersoner anbefaler Undersøgelsesgruppen, at enkeltpersoner udvikler deres autonomi
(naturligt vandpunkt i nærheden, mad, køkkenhave, hønsegård, bikuber til dem, der kan, æteriske
olier, grøn ler, quercetin), ikke uovervejet modtage en vaccine, der bliver tilbudt os inden for
rammerne af "pandemien" (loven forbyder behandling uden informeret samtykke fra patienten), at
man holder afstand til operationelle 5G-installationer og pas på sprøjtning fra luften (chemtrails),
som kan genoptages efter nedlukningen: folk bør så ikke gå ud.
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Hvis vi tilføjer dette til risikoen for, at interne sammenstød bliver opmuntret til at destabilisere og
ødelægge nationalstater med det formål at føre folk mod ikke-folkevalgt og totalitær global
regeringsførelse samt risikoen for CBRN-konflikter, kan den fremtidige situation muligvis kræve
betydelig årvågenhed og solidaritet, i en ånd af broderskab og komplementaritet. Visse mennesker
ser ud til at have besluttet at åbne Pandoras æske.
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registreret i humant blod.
Video: Marion Sigaut: «L'OMS, la reine et les enfants». (WHO, dronningen og
børnene) WHO Michael Ryan: At tage dine børn væk.
Pressemeddelelse nr. 208. 31. maj 2011. IARC klassificerer radiofrekvente elektromagnetiske felter som
muligvis kræftfremkaldende for mennesker.
WHO: Klinisk behandling af svær akut luftvejsinfektion, med ny coronavirus (2019- nCoV) infektion:
foreløbig vejledning, 28. januar 2020
Santé Magazine: Test de dépistage au coronavirus: quel test pour qui? remboursé? où?
(Corona virus test: Hvilken test for hvem? Refunderes? Hvor?)
David Icke: Coronavirus-sammensværgelsen: Hvordan COVID-19 vil tage dine rettigheder og ødelægge
vores økonomi. Le Parisien: Corona virus: trois médecins généralistes pensent avoir trouvé un possible
remède
Klorokin: la visite overraskelse af præsident Macron au controversé professeur Raoult (Tre praktiserende
læger mener, at de har fundet et muligt middel -Chloroquine: præsident Macrons overraskende besøg hos
den kontroversielle professor Raoult)
Covid-19 Forklaringer 3 par Gilles Besnainou Orl
Wikipedia: Prevotella.
AFP Factuel: Non, ce n'est pas la bactérie Prevotella qui tue les patients du Covid-19 (Nej, det er ikke
Prevotellabakterierne, der dræber Covid-19-patienter)
Le Monde: Coronavirus: des bactéries intestinales, les «Prevotella», sont-elles les véritables responsables du
Covid-19? (Coronavirus: "Prevotella" tarmbakterier - er de virkelig ansvarlig for Covid-19?)
Hovedstad: Des antennes relais vont-elles être installées partout en France pendant le indespærring? (Skal
mobiltelefonantenner installeres overalt i Frankrig i løbet af nedlukningen?)
Hovedstad: La 5G est-elle dangereuse? Une provision internationale rend son avis (Er 5G farligt? En
international kommission afgiver udtalelse)
WHO International Agency for Research on Cancer: IARC klassificerer radiofrekvens
Elektromagnetiske felter som muligvis kræftfremkaldende for mennesker, 31. maj 2011
Notre-Planete.info: Réseau 5G: quelles conséquences et bénéfices? (5G-netværket: hvad er dens
konsekvenser og fordele?) 5G et contre-vérités: Au-delà des conflits d'intérêts, la réalité sur les
connaissances scientifiques actuelles sur la technologie 5G (Ud over interessekonflikter, virkeligheden af
nuværende videnskabelige viden om 5G-teknologi) ARRA: Ondes et tumeurs: des preuves évidentes (Bølger
og tumorer: åbenlyst bevis) Electrosmogtech: Hyperconnectivité.
Trustmyscience.com: Le déploiement de la 5G représente-t-il un risque pour la santé humaine?
Ændring af komportement af rotteeksponeringer à la 5G. (Udgør implementeringen af 5G en risiko for
menneskers sundhed? Ændring i adfærd hos rotter udsat for 5G.)
PRIARTEM: Riverains d’antennes-relais: ADN og fare L'exposition chronique à faible dose
aux rayonnements de la téléphonie mobil endommage l’ADN (Bor ved siden af mobiltelefonen master:
DNA fare. Kronisk udelukkelse mod lavdosisstråling beskadiger DNA)
Groupesantecolmar.net: En ekspert og stråling før 5G est une katastrofe mondiale (En ekspert inden for
stråling advarer om, at 5G er en global katastrofe)
Robin des Toits: Effets cumulatifs des champs magnétiques sur les ruptures de la chaîne ADN Lai et Singh - 2004 (Kumulative virkninger af elektromagnetiske felter på DNA-brud) Stop Linky Var Est:
La 5G en Italie Stop Linky Var Est: 5G: Quel rapport avec le coronavirus? (5G: Hvad er forbindelsen med
Corona virus?) Les Echos: Milan se rêve en capitale européenne de la 5G (Milan fejrer at væreEuropæisk
hovedstad for 5G)
Groupesantecolmar.net: Effets biologiques des ondes magnétiques. Effets des CEM sur les
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organer, der indbefatter la thrombose. Bibliografi. (Biologiske virkninger af elektromagnetisk stråling.
Virkninger af elektromagnetiske felter på organer, herunder trombose.)
Magda Havas: Mere end 2000 dokumenter før 1972 om bioeffekter af radiofrekvens stråling.
Ciel Voilé: Effets biologiques des ondes électromagnétiques: plus de 2000 publikationer avant
1972 (Biologiske effekter af elektromagnetiske bølger: mere end 2.000 publikationer før 1972)
AIMSIB: L'explication sur la thrombose qui va vous en boucher un coin (Forklaring på trombose, som vil
blokere en del af dig [?])
Ivan Budnik og Alexander Brill. Tendenser Immunol. 2018 Aug; 39 (8): 610-623. doi: 10.1016 /
j.it.2018.04.010 Immunfaktorer i initiering af dyb venetrombose.
Iransk medicinsk tidsskrift for rød halvmåne: Hyppige krampeanfald hos en voksen patient med COVID-19:
En sagsrapport. Jeanice Barcelo: Er "Coronavirus" faktisk strålingssyge? Ludovic Joxe: Skandale i
rummet: Hvorfor vi skal handle nu. Malaria-forretning: les laboratoires contre la médecine naturelle?
(Laboratorier mod naturlige medicin?)
Reportage de France 24. L'OMS préconise l'interdiction de la plante qui guérit (l'Artemesia): derrière cette
interdiction reprise par la France et la Belgique, l'intérêt financier des laboratoires pharmaceutiques, qui
ont fait de la malaria og «forretning». Pourtant, l'Artemisia n'est ni une drogue, ni toxique. (WHO
anbefaler at forbyde planten, der heler (Artemisia): bag detteer Frankrig og
Belgien, samt økonomiske interessei laboratorier, der gjorde malaria til en "forretning". På trods af at
Artemisia hverken er et stof eller giftigt.)
Det Hvide Hus Pressekorps fanget på mikrofon. Tag maskerne af Det er ikke, hvad det ser ud !!
Samtalen optaget i hemmelighed mellem to journalister, der er akkrediteret i Det Hvide Hus Collapas af
verdensøkonomien for en Covid-19 dødelighed på mellem 0,1 og 0,3%, ækvivalent i forhold til
sæsoninfluenza (sammenlignet med en dødelighed, der blev annonceret af WHO på 3,4%). ARTE: Tous
surveillés - 7 milliarder de mistænkte. (Alle overvåges: 7 milliarder mistænkte. Kongressen informerede
om upålidelig teknologi: falske mats fundet. Ansigtsgenkendelse til service af dødbringende våben.
Orwellsk univers på plads i Kina: et kamera til hver 2 indbyggere. Tilskyndelse til vildledning.
Mobiltelefon og "smart" elforbrugs data, der bruges til at overvågealle menesker ("Undersøg familie").
ChemtrailsFrance.com: Épandage de produits chimiques dans l'atmosphère: on vous trompe, på vous
ment. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. (Sprøjtning af kemikalier i atmosfære: du bliver
narret, du bliver løjet for. Du kan ikke sige, at du ikke vidste det.)
ChemtrailsFrance.com: Restaurer la qualité de notre environnement. (Gendan kvaliteten af vores miljø)
Kollektiv udvikling: Piloter, læger og forskere fortæller sandheden om chemtrails / geo-ingeniørarbejde
Frankrig. Nationalforsamling. Spørgsmål offentliggjort i Journal 12/11/2013. Spørgsmål nr. 42050
Nationalforsamling om chemtrails. "Officielt betragtes disse stier som spor af kondens efterladt af flyet, men
forskerne, der har studeret spørgsmålet, peger på det faktum at kondensstier kan identificeres i store højder i
størrelsesordenen 10.000 meter og at disse absorberes hurtigt, mens chemtrails vises i lavere højder på
mellem 2.000 og 5.000 meter og falmer meget langsomt. Nogle fremsatte hypotesen om, at sprøjtning af
kemikalier forårsager luftvejssygdomme i overfyldte befolkninger, og at flyene var militære fly uden nogen
mulig identifikation. ”
Video: La vérité cachée des chemtrails. (Den skjulte sandhed om chemtrails)
3 Normandie: Inondations du Var: spørgsmål sur un drame. (Oversvømmelser i Var: spørgsmål om a drama)
France2: Envoyé spécial. L'air des avions est-il toxique?. 26. april 2018. (Er luften i fly giftig?) Hændelse af
giftige dampe i kommercielle fly, nødlanding i Vancouver. Personale og passagerer indlagt. Kaptajns
vidnesbyrd.
107. Kongres. 1. session H.R. 2977. For at bevare den kooperative, fredelige anvendelse af rummet
til gavn for hele menneskeheden ved permanent at forbyde anbringelse af våben i rummet ved
USA og at kræve, at præsidenten tager skridt til at vedtage og gennemføre en verdens traktat, der forbyder
rumbaserede våben. 2. oktober 2011. Omtale af chemtrails.
Analytika: Dossier: Filaments aéroportés. (Luftbårne filamenter) Tilstedeværelse af endokrin forstyrrende
stoffer, tungmetaller og høje niveauer af aluminium, barium og strontium.
Europa-Parlamentet. Parlamentariske spørgsmål. 10. maj 2007. E-2455/07. Skriftlig forespørgsel af Erik
Meijer (GUE / NGL) til Kommissionen: Kondensstier til fly, som ikke længere kun er indeholder vand,
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men forårsager vedvarende” mælkeveje”, muligvis på grund af tilstedeværelsen af barium og aluminium.
Piloter, scientifiques et docteurs dénoncent les Chemtrails en Californie. (Piloter og læger fordøm
chemtrails i Californien.) Specialsession om chemtrails ved Mount Shasta. Qwant. Filaments tombés du ciel
(chemtrails). (Filamenter fra himlen (chemtrails) Aktivistindlæg. Catherine Frompovich. Chemtrail
kildemateriale afsløret.
Le Monde: Les traînées blanches des avions contribuent au réchauffement climatique. (Hvide
stier fra fly bidrager til global opvarmning) Pilot forum, der diskuterer chemtrails
Geoengineeringwatch. Amerikansk hjemmeside om chemtrails.
Klimaet: Udsat for geoteknik og vejrmodifikation. Den mest omfattende forskning i Geoengineering og
Klimaændringer, eksperimenter over hele verden med artikler, kort og tidslinjer for fuldt ud at belyse den
skjulte verden af ”vejr” Control. Ciel Voilé. Fransk hjemmeside om chemtrails.
Association Citoyenne pour le Suivi, l’Etude et l’Information sur les Programs d’Interventions
Climatiques et Atmosphériques. Fransk hjemmeside om chemtrails.
Avis du Haut Conseil de la santé publique (COVID-19) den 5. marts 2020: præmie en charge des cas
confirmés évaluation, maladies transmissibles, sécurité du patient, sécurité des pratiques, stratégie et
prospective, SARS-CoV-2, phase épidémique, pneumonie sévère, essai clinique, reanimation.
LCI. "Certains tester sérologiques på 40% de faux négatifs": pourquoi sont-ils si peu fiables?
(Visse serologiske tests har 40% falske negativer: hvorfor er de så upålidelige?)
Medisite: Tests du Coronavirus Covid-19 (sérologique, PCR, TDR): qui peut se faire dépister?
(Covid-19 Corona virus test (serologisk, PCR, RDT): hvem kan blive testet?)
Hjemmeundervisning. Conseils pour l'école à la maison. (Tips til hjemmeundervisning) Læsning viser, at to
timers arbejde er nok, og der er virkelig ikke behov for en hel dag med skolegang.) Hjemmeskole:
Overvejer du hjemmeundervisning i september? Her er alt hvad du behøver for kendskab til det praktiske.
Fransk.China.org.cn. Le laboratoire P4 de Wuhan: la coopération médicale sino-française.
(P4-laboratoriet i Wuhan: kinesisk-fransk samarbejde)
Fréquence Médicale. Pr Luc Montagnier: le coronavirus serait issu de la recherche. (Prof. Luc
Montagnier: Coronavirus er et produkt af forskning)
Huffington Post. Le covid-19 échappé d'un labo de Wuhan? Les États-Unis enquêtent. (Gjorde
Coronavirus flygter fra et laboratorium i Wuhan? USA undersøger)
Courrier International. Chiffres. Wuhan, personne ne croit au bilan officiel des décès du
Covid- 19. (Tal. I Wuhan tror ingen på den officielle oversigt over dødsfald fra Covid-19)
Nperf. 3G / 4G / 5G dækningskort, Italien. Wikipedia. COVID-19-pandemi i Italien.
UNESCO. Nanoteknologi, etik og politik. Offentliggørelse af 256 sider frit tilgængelig
UNESDOC med henvisning til de foruroligende aspekter af vacciner, der indeholder nano-chips og flydende
krystaller, der kan påvirke menneskelig adfærd, helt uden bekymring for etikken.
BiometricUpdate.com. ID2020 og partnere lancerer program til at give digital ID med vacciner.
VacTruth.com. Indien holder Bill Gates ansvarlig for hans vaccineforbrydelser.
Bill Gates vil bruge mikrochipimplantater til at bekæmpe corona virus. Bill Gates opfordrer til et nationalt
sporingssystem for Corona virus under Reddit AMA
Videnskabsadvarsel: En usynlig Quantum Dot 'Tattoo' kunne bruges til ID-vaccinerede børn Il devient
fluorescerende lorsqu'on pointe un smartphone: demain, un carnet de vaccination sous la peau? (Det bliver
fluorescerende, hvis en smartphone peger på det: vaccination oplagt under huden?)
Smithsonian Magazine: Denne spiky patch kunne usynligt registrere vaccinationshistorie under hud.
Mail online: Nu er det mikromanagement! Virksomheder har angiveligt implanteret MICROCHIPS i 80
ansatte i det forløbne år, så de kan scanne deres hænder for at få adgang til bygningen, logge ind på
deres computere og endda købe snacks. Mail online: Vil du lade din chef implantere dig med en
mikrochip?
Belgisk firma tilbyder denne teknologi til ansatte for at udskifte ID-kort.
Video: Bill Gates - Befolkningsreduktion @ TED 2010. "Hvis vi nu gør et rigtig godt stykke arbejde med
ny vacciner, sundhedspleje, reproduktive sundhedsydelser, sænker vi måske [befolkningen] med måske 10
eller 15 procent, "sagde han i en TED-konference (Technology, Entertainment, Design) i 2010.
Sandhedssøgeren: Bill Gates 'tidligere læge siger. Milliardær ”nægter at vaccinere sine Børn.” U4 AntiCorruption Resource Center, 2013: Implementering af gennemsigtighed og ansvarligheds politik for at
reducere korruption: GAVI Alliance i Cameroun. Om korruption af GAVI. U4 Anti-Corruption
Resource Center, 2013: La korruption dans le secteur de la santé (Korruption i sundhedssektoren)
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International Union for Conservation: Global Corruption Report
Forudsagde Bill Gates 'Ted Talk i 2015 farerne ved Coronavirus-pandemi?
Bill Gates forudsagde et koronavirus-type udbrud i et Netflix-dokument (Billede: Netflix / Reuters) Bill
Gates forudsagde, at en pandemi i corona virus-stil ville formindske befolkningen i en Netflix
dokumentar ... Mail online: Bill Gates forudsagde et koronaviruslignende udbrud - startende på et kinesisk
marked - i 2019 Netflix dokumentar show 'The Next Pandemic'.
Coronavirus Nigeria: COVID-19: Afrika kan være i fare med 10 millioner dødsfald "Bill Gate". Video:
Kinas banker får kontanter 'i karantæne' for at bekæmpe koronavirusudbrud. Stjernen: Biosensorchip under
huden for at overvåge sundheden. Tusinder af svensker indsætter mikrochips under deres hud.
Ny amerikaner: RFID-implantater: Fordele og ulemper.
Subkutane chips: den ultimative fare for menneskeheden (fransk) La puce sous-cutanée pour humains
(Subkutan chips til mennesker) Medicinsk infobrik implanteret i familiens arme. 2002.
Patrick Wood. Technocracy Rising: Den trojanske hest af global transformation. 2014.
VeriChip Corporation er et datterselskab af Applied Digital Solutions, det selskab, der kommercialiserer
Verichip. Trovan er et europæisk firma, der også kommercialiserer subkutane mikrochips til mennesker.
Fængselsplanet
11-05-2001 04:09 pm skrev Ben Taylor (bct6853@arkansas.net): Microchip, som der henvises til, er hvad
der kaldes en Trolley Transponder (ltd) og fungerer omkring 6-9 megahertz og højere! Det kan vises direkte
på Internettet (WWW = 666). Jeg vil give dig "Hyperlinks" i slutningen af denne meddelelse! Denne
mikrochip er i hemmelighed blevet brugt omkring 20-30 år! Amerikanske militærs personale begyndte at
modtage mærket i deres højre hånd tilbage i tidlige 80'ere, ikke efter eget valg! USA Marine Corp. begyndte
at bruge mikrochippen i løbet af den Persiske Golfkrig! De vil generelt implantere chippen under
immunisering! (English Dictionary skriver Immunize =verb to make a person, animal)( Mikrochippen er
omtrent på størrelsen af spidsen af en pensil blystift nr. 3 meget lille, nogle er større! Det er opført på
Immuniseringskort for militært personale! For at skabe et samfund af mennesker, der vil bære dette mærke
de skal skabe en situation, hvor folk skal bære "The Mark" og denne situationen vil være til national
sikkerhed! Eksempler er personer, der modtager vaccination mod "Miltbrand, kopper og mange andre
biokemiske terrorismer! Også lufthavne er begyndt at bruge disse transpondere både i cockpittet og på
passagererne, inden du går ombord på en flyvning!
La micropuce implantable à l’être humain (...): 1ère Partie: Aperçu Général: Technique et fonctionnement
(Det implanterbare mikrochip til mennesket: Generel oversigt: teknologi og funktion)
Etoiles.com. La mikro-puce sous cutanée. (The subcutaneous chip)
Vers la société du contrôle total et de la surveillance permanente. Publié le 30. april 2008 par bbskynetværk. (Mod et totalt kontrolleret og permanent overvåget samfund) Implantater, puces et transhumains.
(Implantater, chips og transhumans)
Technocracy Nyheder. Transhuman Quest: AI-chips implanteret i hjernen.
L'Usine Digitale. Mais à quoi l'implantation sous-cutanée d'une puce NFC ou RFID peut-elle bien servir?
(Men hvad kunne implantering af en NFC eller RFID subkutan chip bruges til?)
Britiske virksomheder implanterer mikrochips i deres medarbejdere. Det er en bekvem måde at håndtere
sikkerhed, men det rejser store spørgsmål om privatlivets fred. 2018. Kapital. Ces entreprises qui implantent
des puces électroniques dans leurs salaries. (Disse virksomheder, der implanterer elektroniske chips i deres
medarbejdere) Artemisia College. Implantater med mikropuces: la menace ultime pour l'humanité.
(Implantérbar mikrochips: den ultimative trussel mod menneskeheden.) Et punkt uden tilbagevenden fra en
totalitær stat. Dokumentet diskuterer især mind kontrol via (mikrobølger).
Gizmodo. Tyskere afviser patent for GPS / giftmikrochip. Tyskland afviser også at patentere a Saudi
opfindelse af mikrochips, der kan frigive cyanid ved hjælp af fjernbetjening. Implantater med mikrochip:
den ultimative fare for menneskeheden. 2013. Cyanid-udstyret RFID-chip udviklet i Saudi - Tyskland
benægter det værste patent nogensinde. Tyskland har afvist at patentere en cyanid-udstyret RFID-chip
udviklet i SaudiArabien.
Fra tysk publikation The Local: En saudiarabisk opfinder har indgivet patent på en potentielt dødelig
science fiction-stil, menneskelig sporingsmikrochip, det tyske patent og Trademark Office (DPMA) oplyste
det til The Local fredag. Men den makaber innovation, der muliggør fjern drab vil sandsynligvis blive
nægtet copyrightbeskyttelse. ”Der afvendtes yderligere papirarbejde, men opfindelsen vil sandsynligvis
være i strid med afsnit 2 i den tyske patentlov - som ikke tillader opfindelser, der overtræder den offentlige
orden eller god moral, ”sagde talskvinde Stephanie Krüger til The Local fra München.
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Patentansøgningen - med titlen ”Implantation af elektroniske chips i menneskekroppen med henblik på at
bestemme dens geografisk placering ”- blev arkiveret den 30. oktober 2007, men blev kun offentliggjort
indtil sidste uge, 18 måneder efter indsendelse som krævet i tysk lov, sagde hun.
Les véritables farer de la mikro-puce RFID sous-cutanée et son fonctionnement (données de 2013).
(De virkelige farer ved subkutane chips og hvordan det fungerer (data fra 2013)) Wikipedia.
Adrenalin er et hormon og en neurotransmitter, også kendt som adrenalin.
Wikipedia. Neurotransmittere er kemiske budbringere, der transmitterer en besked fra en nervecelle på tværs
af synapsen til en målcelle. Målet kan være en anden nervecelle, muskelcelle eller en kirtelcelle. De er
kemikalier fremstillet af nervecellen specifikt til sende meddelelsen.
Covid-19, vaccin et 5G sont les armes de la guerre mondiale de l'ultra-élite contre les peuples ...
(Covid-19, vacciner og 5G er supereliteens våben i verdenskrig mod folket)
Makia Freeman. Frihedsartiklerne. 5G Fare: 13 grunde til at New Millimeter Wave Tech vil være en
katastrofe for menneskeheden. 2019. Wikipedia. Clonazepam. Kontraindikationer: koma; nuværende
alkoholmisbrug nuværende stofmisbrug og respirationsdepression.
Radio Shalom. Dr. Hardy. [Oversætterens note: Dr. Hardy er tydeligvis meget bekymret over et dekret der
tillader brug af Rivotril (en vasodilator) mod gamle mennesker i plejehjem, der lider af åndedrætsbesvær.
Fra 29. marts 2020 fik læger i Frankrig lov til at ordinere injicerbar Rivotrol til patienter med Corona som
palliativ - med andre ord til patienter med åndedrætsbesvær, og som ikke skulle behandles. Men det blev
begrænset ved dekret i 2011/2012 af den grund, at- det i mundtlig form, givet til smertekontrol - var kendt
for at forårsage åndedrætssvigt, og kun visse læger fik lov til at ordinere det, forbruget falder derefter 85%.
Denne tilladelse til dets anvendelse under "Corona-krisen" af dekret ville sikre, at patienter døde inden for
12 timer. Dr. Hardy: ”Jeg personligt som en læge, som jøde er jeg ødelagt. ” Bemærk: Rivotril
(clonazepam). Clonazepam hører til klasse af medicin kaldet benzodiazepiner. Generelt anvendes
benzodiazepiner som beroligende medikament eller for at mindske krampeanfald eller angst. Clonazepam
bruges til at behandle krampeanfald. Det hjælper ved at bremse nervenes aktivitet i hjernen (dvs.
centralnervesystemet). Hvem skal IKKE tage denne medicin? Brug ikke clonazepam, hvis du: ... har svære
vejrtrækning problemer.]
RT Frankrig. Fin du chômage partiel pour les parents qui refusent d'envoyer leurs enfants à l'école?
(Afslutning af delvis arbejdsløshedsaflønning for forældre, der nægter at sende deres børn til skole?).
Tilbage til skolen er frivillig, men obligatorisk.
Sputnik Nyheder. Oui, les hôpitaux ont bien procédé au «tri» des patients. ( Yes, the hospitals did conduct a
triage of patients) En uge efter de første afsløringer af anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne til
"stærkt at begrænse" adgangen til genoplivning af de "mest skrøbelige mennesker ", vender Canard
Enchaîné (satirisk magasin i Frankrig) tilbage til sigtelsen efter benægtelse af ministeriet. Det pågældende
dokument eksisterer, og Sputnik analyserede det: efterlader lidt plads til tvivl. "På et offentligt hospital i Ilede-France – (dokumenter i besiddelse af Canard beviser dette) – at ingen patienter over 70 år blev indlagt på
hospitalet under de seks mest kritiske dage af krisen. Et "sortering", som ingen er klar til at påtage sig
ansvaret for i dag…" Observationen fra Canard Enchaîné er umiskendelig. En uge efter afsløringerne om
eksistensen af et "cirkulær" dateret 19. marts, der "foreslog en stærk begrænsning af optagelse på intensiv
pleje af de mest sårbare mennesker ", lægger Canard endnu en del af det i sin udgave af 29. april som svar
på afvisningen fra sundhedsministeriet. ... Håbede Olivier Véran og hans administration at det var overstået
med det? På tærsklen til offentliggørelse af denne officielle reaktion undrede den ugentlige satiriske søjle i
Figaro sig om virkningen af dette berømte "cirkulære" om en mulig "forværring af epidemiens rekord for
ældre patienter ". Med støtte fra Paris Public Assistance påpegede forfatteren af papiret at i løbet af fjorten
dage - startende den
21. marts – at andelen af patienter over 75 og 80 i intensivafdelinger var kollapset, henholdsvis fra 19% til
7% og fra 9% til 2%, mens epidemien på samme tid "eksploderede i disse høje aldersgrupper."
Sputnik Nyheder. Rivotril: «euthanasie hors-cadre» ou «ne pas laisser souffrir quelqu’un pleinement
conscient »? ("Euthanasia uden for bogen aktiv dødshjælp for ældre eller lade nogen ved fuld bevisthed
lide?")
Sputnik Nyheder. Le gouvernement a-t-il fermé l'accès des salles de reanimation aux «personnes les plus
skrøbelige »? (Lukkede regeringen adgangen til intensivafdelinger for “mest sårbare mennesker ”?) Et
dekret om godkendelse af brugen af Rivotril til palliativ pleje i [pleje hjem] og derhjemme har ført til
kontrovers: fremmer det eutanasi hos patienter med Covid19? De etiske regler, der styrer brugen af dette
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molekyle, findes, men kan de stadig være respekteret i forbindelse med en akut sundhedskrise?
Doctissimo-websted. Nigelle. Vigtig olie.
Les bienfaits des graines de chia et comment les Cuisiner (Fordele ved chiafrø og hvordan man koger dem)
Armstrong Economics. Bill Gates har kontrolleret WHO.
Le mécanisme de l’infection par le Covid-19 (Infektionsmekanismen for Covid-19) NY ICU Whistleblower Dr Cameron Kyle Sidell.
Covid-19: Traitement au macrolides du Dr Sabine PALIARD-FRANCO, le rapport disparu (Dr. Sabine
Parliard-Francos behandling med makrolider - rapporten, der forsvandt)
Videoer, der forklarer mekanismen for hypoxi og diskuterer effektiviteten af forskellige behandlinger af
Tadeusz Narowcki (fransk). Corona virus: à l'hôpital de Vannes, l'oxygène à haut débit évite des intubations.
(Coronavirus: på Vannes Hospital forhindrer ilt med højt flow intubationer.) Eksempel på meget mere
effektiv og ikke-dødelig behandling i Vannes, Frankrig.
COVID-19: angriber 1-beta-kæden af hæmoglobin og fanger porphyrin for at hæmme
Human Heme Metabolism
SEKTION FOR IKKE-SPECIALISTER (ALLE)
Silvano Trotta interviewer professor professor Perronne om sin nye bog: Y’a-t-il une erreur qu'ILS n'ont pas
commise? (Er der en fejl, som DE ikke har begået?)
Thierry Casasnovas Revy Néosanté Santé Corps Esprit Nexus Magazine
Bill Gates krydser Digital Rubicon, og siger 'Massesamlinger' vender muligvis ikke tilbage uden globalt
Vaccine
PC Magazine: Hvad er kontaktsporing?
Indkaldelse af offentlige udbud: køb af tåregas: Acquisition d'aérosols lacrymogènes au profit de la politi
nationale et de la gendarmerie nationale
L'OBS. L'Etat commande de nouveaux LBD à deux PME françaises. (Staten bestiller nye ”boldgeværer”
[?] fra to franske virksomheder) To bud blev tildelt til franske SMV'er for at levere defensive boldgeværer
til politiets forsvar.
De ukorrekte. Interview med Idriss Aberkane: "L'exécutif a du sang sur les mains" – Les Forkert (fransk)
(“Den udøvende har blod på sine hænder”)
Shelter på plads med Shane Smith & Edward Snowden
Mail online: Ross Clark: Neil Fergusons forudsigelser om lockdown er så risikable at du ikke ville spørg
ham, selv ikke hvilken dag det er Jul.
Overvågning af dødsfald i Europa: EuroMOMO
Bill og Melinda Gates Foundation Bill Gates: Den utrolige fidus bag hans fundament.
Børns sundhedsforsvar: Her er grunden til, at Bill Gates ønsker erstatning ... Er du villig til at tage den
risiko?
Corona virus: The Smoking Gun
Edward Snowdon: Globalister, der udruller Corona virus-arkitektur til undertrykkelse, de frygter folket
Wikistrike: Bill Gates à deux pas de la fængsel: le milliardaire rattrapé par ses plans diaboliques
(Bill Gates et stenkast fra fængsel: milliardæren fanget af hans djævelsk planer)
Andragender fra Whitehouse. Vi opfordrer til efterforskning af "Bill & Melinda Gates Foundation"
Til medicinsk fejlbehandling og forbrydelser mod menneskeheden. Oprettet af C.S. den 10. april 2020
Cathy O'Brien taler om Mind Control (MK-ULTRA) Cathy O'Brien er forfatter til bogen med titlen
“Tranceformation of America”.
Ny verdensorden + MK-ULTRA = Covid19? (Nouvel ordre mondial + contrôle mental = Covid 19?)
(Engelsk og fransk)
PDF. Between Two Ages: America's Roll in the Technetronic Era. Zbigniew Brzezinski. Fodnote på s. 28.
"Som en specialist bemærkede," I året 2018 vil teknologi til at føre hemmelig krig være tilgængelig til
lederne af de store nationer. En række teknikker som kun et absolut minimum af sikkerhedsstyrkerne skal
vurdere. En nation kan angribe en konkurrent skjult med bakteriologiske midler til stor svækkelse af
befolkningen (dog med et minimum af dødsfald) inden de overtager med egne åbenlyse væbnede styrker.
Alternativt bruge vejrmodifikationsteknikker til at producere længere perioder med tørke eller storm og
derved svække en nations kapacitet og tvinge den til at acceptere et andet lands krav. "(Gordon J. F.
MacDonald, Space," i Toward the Year 2018, s. 34).
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Wikipedia. Zbigniew Brzezinski. Rådgiver for flere amerikanske præsidenter: Carter, Reagan, Bush,
Obama. Le Monde Diplomatique. Yves Florenne. La révolution technétronique. 1971. Une société
hautement contrôlée - Zbigniew Brzezinski. (Et stærkt kontrolleret samfund).
Spørgsmålet er, om vi ønsker dette stærkt kontrollerede samfund. Det bliver bestemt meget sværere at
indføre i Grækenland, hvor befolkningen - overvejende kristne - har for længst skabt forbindelsen mellem
"stregkoden" (med de tre søjler 6/6/6), "den amerikanske biochip 666 Veterinæridentifikationsapparat AVID
”og andet“ Biochip 216 ”(216 = 6x6x6) samt åbenbaringen af Johannes af Patmos, kapitel 13, vers 18, om
"Dyrets mærke" ...
Video. Pharmaciens en colère? Ils se reevillent maintenant? (Vrede farmaceuter? Er de det? vågner nu?)
Bog: CIA, Vaccins, Médecine militaire expérimentale & Cristaux liquides. (CIA, vacciner, Eksperimentel
militærmedicin og flydende krystaller). November 2016. Serge Monast.
Eksperimenter og div stoffer testet af CIA under Bluebird, Artiskok, MK-Ultra og MK-Delta projekter,
vaccinationer tvunget af propaganda efterfulgt af epidemier af enhver art, kontrol af tanke og adfærd,
flydende krystalteknologier - blandt andet -, medicinske og militære eksperimenter, "program til kontrol af
viljen" gennem visuelle bølger (tv og biograf), og gennem elektromagnetiske bølger (mikrobølgeovn og
koncentreret elektricitet) på en sådan måde, til at forårsage forvirring i sindet og en permanent sløv tilstand
osv. Dette "dossier" hjælper dig med at forstå, hvor lidt du bliver informeret (især om
"medicinske manipulationer"). Ingen kan benægte, ikke kun beviset for sammenbruddet af økonomi og den
globale gruppering af internationale organer, men også at denne krig i øjeblikket foregår på tre forskellige
måder: økonomisk krig; elektronisk krig; medicinsk krig. Oplysningerne Superhighway (e-handel) blev
etableret i USA og annonceret af præsidenten Clinton i Washington den 26. oktober 1993. Dette program
blev defineret i et dokument som et "regeringskontrol" værktøj - for regeringen - til at hjælpe den med at
opnå absolut kontrol. Det betyder: en "elektronisk journal over befolkningen" indenfor hvilken alle
virksomheder og enkeltpersoner skal tælles og opfattes som "økonomiske enheder". Dette program nu på
plads, regeringen ved absolut alt om dig til det punkt, at "individuel frihed" og "privatlivets fred" er helt
forsvundet. Indførelsen af dette system tillader også fuldstændig forsvinden af kontanter, de vil blive
fuldstændig ubrugelig i den kommercielle udveksling af i morgen. Den "direkte kontrol med enkeltpersoner"
til politiske formål afhænger frem for alt af de har brug for at sætte folks sind og hjerner i søvn for at
lamme dem i deres evne til reflektere, tænke og reagere ... Det bedste fra alle mulige verdener ... [Ironisk
henvisning til Voltaire's Candide] Det er overflødigt at sige, at dette dossier er "eksplosivt" ... En reel
samling af beviser og officielle dokumenter, der beviser forfatterens ord. "Selvom mit liv er i fare på grund
af formidling af information som denne, er din endnu mere på grund af uvidenhed om samme information.
"Serge Monast
LewRockwell.com. Lavede en militær eksperimentel vaccine i 1918 Dræbte 50-100 millioner mennesker
navn “spansk influenza”? 15. november 2018.
Videnskab Avenir. Un tout petit peu d'ADN suffit pour faire des cristaux liquides. (En lille smule af
DNA er nok til at fremstille flydende krystaller.) Alle dem, der søger at forstå, hvordan livet begyndte på
Jorden, hvordan den opstod fra den primitive suppe af organiske molekyler, vil helt sikkert blive betaget af
disse smukke billeder, der blev offentliggjort i ugen af tidsskriftet Science. Ikke (kun) for deres æstetik, men
fordi de indikerer, at eventuelle små fragmenter af DNA er i stand til samling og dannelse af flydende
krystaller i en opløsning. ... Les vaccins à venir ... Conférence-Débat avec le Dr Guy Londechamp.
(Kommende vacciner ... Konference og debat med Dr. Guy Londechamp. 10. februar 1996 (nær
Périgueux). Målet er ikke at skræmme, men at rejse et antal spørgsmål. Der er flere spørgsmål end svar!
Vi vil behandle tre aspekter:
(a) Dyreforsøg og transgene racer, (b) De sandsynlige virkninger af vacciner og (c) Væske krystaller.
… Der er forskning i, hvad der kaldes flydende krystaller. DNA er en flydende krystal, der kan moduleres i
struktur. Det fungerer som en computer. Man undrer sig over, om de teknikker, der i øjeblikket er udviklet i
veterinærmedicin til identifikation af dyr (subkutan injektion af transpondere = mikrocomputere identiske
med flydende krystaller) vil blive anvendt på mennesker! Disse transpondere, baseret på en ekstern
elektromagnetisk indflydelse, ville gøre det muligt at handle på det cellulære niveau - dvs. ubevidst - med
enten sendere, tv-antenner eller satellitter. Det vil sige teknikker til masseaktioner på mennesker med en
cellulær antenne, der kortslutter individuel bevidsthed. Der er journalister, der er meget seriøse i
spørgsmålet, især i Quebec og USA. (jf. dossieret "Vaccinationer, eksperimentel medicin og flydende
krystaller "af Serge Monast, journalist, P. O. Box 177, MAGOG-Quebec. J1X3W8. Canada) Du kan
forestille dig denne udvikling med antenner i cellulær skala lidt som en mikrocomputer eller en tv-antenne,
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der fanger information og videresender dem til billeder. Undtagen dette er oplysninger X.
Måske er det science fiction. Medmindre science fiction allerede er langt bag virkeligheden (de seneste
nyheder om Maj 2002 annonceres den officielle implantation af transpondere med menneskelig
identifikation, der indeholder søgbare medicinske data med en passende dekoder! ...)
Der er det multinationalle, (jf. Serge Monast, op. Cit.) TEXAS INSTRUMENTS, som har udviklet
transpondere injiceret i dyr, der i øjeblikket bruges til identifikation af dyr på hele planeten. Millioner og
millioner af transpondere er allerede på plads. Vi kan kode i hele dyrets genetiske egenskaber såvel som
andre oplysninger, vi muligvis har brug for, såsom dets vaccinationer, indtaget mad osv.
Quebec-journalisterne har knyttet brugen af transpondere til denne forskning og arbejdet på flydende
krystaller. Især da alle blev påvirket til at blive vaccineret mod meningitis, det var ikke et problem af
primær betydning, og der blev brugt en særlig protokol til det. Alle vaccinationsteams blev bedt om at
udfylde et meget specifikt spørgeskema indeholdende en liste med ca. 20 mulige komplikationer. Vaccinen
blev præsenteret som harmløs. Men der kunne være mange mulige komplikationer med den, og derfor skal
spørgeskemaet være afsluttet og især med hensyn til:- chok, kollaps ... og Alt nødvendigt til en mulig
genoplivning blev forberedt i nærheden (tilberedte sprøjter) ...- og demyeliniserende sygdomme. (Frit af SK
noget sker i celler)
Hvis det er en ufarlig vaccination, hvorfor er disse centre så blevet bedt om at have en sådan vigtige forhold
og disse ekstraordinære sikkerheds- og observationsforanstaltninger?
Det skal også bemærkes, at befolkninger i det nordlige Canada blev vaccineret med magt mod hepatitis B
helt uden forklaring, også børn uden forældrenes tilladelse. Der var et antal af dødsfald blandt børnene,
men der er ikke givet nogen forklaring. Bevidste overtrædelser af individuel frihed, legemsbeskadigelse og
død, og ingen dokumentation eller dokumentation for behovet for dette, (jf. Médecines Nouvelles nr. 77, 2.
semester 1995. s. 79/80: "HVB og MSIN-vaccinationer ".)
Hvorfor er der så stort pres for denne vaccination, som sammenlignet med kræft, underernæring osv. synes
ikke at være et folkesundhedsproblem? Især når vi ved, at 90% af hepatitis B patienter heler spontant i løbet
af få uger, og at komplikationerne på de resterende 10% kan mærkes over 10 til 30 år (kronisk hepatitis og
leverkræft) og uden at være i stand til at eliminere det andet sygdommen bringer. Afrikanerne har en plante
(desmodium ascendens), der behandler al akut viral eller toksisk hepatitis meget hurtigt uden nogen
toksicitet! ... (en plante, der også er tilgængelig i Frankrig).
I betragtning af alt dette opstår det vigtigste spørgsmål: Injicerer vi ikke mennesker - med
Hepatitis B-vaccine - ikke kun proteinerne i viruskapslen, men også med andet, sandsynligvis flydende
krystaller (syntetiske DNA-sløjfer), der gør det muligt for folk at blive programmeret udefra på et givet
tidspunkt, ikke nødvendigvis med det samme? Men enheden ville være på plads.
Jacqueline Bousquet minder os om, at mekanismen for menneskelig cellulær mitose virker takket være den
cellulære centriole, der er analog med flydende krystaller.
I sidste ende er problemet, om teknologiske fremskridt er tilstrækkeligt til at have et nøjagtig kendskab til
DNA-modellen til injektion for at kontrollere bevidstheden? Og det er meget vanskeligt at vide nøjagtigt
hvad der er i disse vacciner ...
Medierne er fulde af meninger om, at fysiske penge er ansvarlige for smitte, og foreslår kun at bruge digital
valuta: Reader's Digest. Bør folk stoppe med at bruge kontanter i en post-COVID-19 verden?
Express. Advarsel om Corona virus-smitte: Forskere opdager, at infektion kan sprede sig gennem kontanter.
International Business Times. Corona virus-opdatering: Kan du få COVID-19 fra håndtering af kontanter?
USA i dag. Kan kontanter medføre corona virus? Verdenssundhedsorganisationen siger brug digitale
betalinger når det er muligt. Det er også uden tvivl, at i slutningen af "pandemien" vil der blive truffet
beslutninger, så penge kun er virtuelt, understøttet af en elektronisk chip, og at selv ”bankbogen” og det
forurenede tastatur vil blive erklæret forældet og smittespreder. Det er den eneste mulige løsningen hvilket
alle vil konkludere. Teknologien er længe blevet forberedt og de vigtigste spillere (PositiveID Corporation
og ID2020) skjuler det ikke.
Wikipedia. Implantat med mikrochip (menneske) (Verichip) Implanter bar chip godkendt til medicinske
optegnelser. FDA annoncerer første implanter bare mikrochip til Menneskelig brug. 2004 Human
Microchipping, fordelene og ulemperne. Vi er nødt til at tænke over, hvem der virkelig har gavn af fra
menneskelig mikrochip. 2017.
Makia Freeman. Nanochips og Smart Dust: The Dangerous New Face of the Human
Agenda til mikrochip. 2017. L'Express. Verichip.
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USA i dag. Hvem har brug for et implanteret mikrochip, når der er en app til det? 2019
Popolize22. De sande farer ved den subkutane mikrochip. De ekstreme farer ved neurale chips
og hjernechips synes selvforklarende. Lad os nu vende tilbage til de subkutane chips. Denne nye
teknologi har flere risici:
(A) Fare for frihedsrettigheder og menneskerettigheder, fare for at blive udspioneret, sporet og undertrykt:
(B) Farer for dit helbred:
(C) Mind control-farer:
(D)Fødselsbekæmpelsesfare:
(E) Fare for at bruge chips som et dødbringende våben:
Den subkutane mikrochip er et frigørelsesvåben til slaveri for folk og for enkeltpersoner; det er også
resultatet af en verdensomspændende sammensværgelse af hemmelige projekter, der var klar til os i mere
end 35 år!
Population pucée: la VeriChip veut tuer l'homme (Chippet befolkning: Veruichip ønsker at dræbe)
Digital Angel, un espion sous la peau (Digital Angel, en spion under huden)
Wikipedia. Digital engel Digital engel. (Fransk)
Wikipedia. Implantat med mikrochip (menneske)
Peter Koenig. Dagsorden ID2020: Den djævelske dagsorden inden for "Genmodificeret Menneskelighed"
Stregkodeteknologi og 666
Wikipedia. Implantat med mikrochip (dyr)
AVID.
[Hindi] 666 BIOCHIP (RFID, Microchip) kun nhi lagana? [Noget ved ”mærket af dyr"]
Biochip Technology - En gigantisk innovation
Det bemærkes, at det langt fra kun tjener som en støtte til en virtuel valuta men også er i stand til det påvirke
bærerens laden og gøren. Den subkutane elektroniske chip (alle RFID teknologier) er også
et ”lokaliseringsfyr” der præcist viser bærerens placering (nettet af mobiltelefonmaster, der dækker landet,
er allerede på plads). Frankrig kunne på grund af dette, (og gjorde) tillade sporing af patienters rejser og
møder under pandemi, som Kina gjorde.
Franceinfo. Corona virus: quatre spørgsmål sur l'exploitation des données téléphoniques pour lutter
contre l'épidémie (Corona virus: fire spørgsmål om brugen af telefondata til bekæmpelse epidemien)
Mail online. Er der en hemmelig Covid-tracker på din telefon? En ny funktion dukker pludselig op
Android- og iPhone-håndsæt - uden at nogen har installeret det?
Regeringsteknologi. Kansas bruger mobiltelefonplaceringsdataværktøj til at spore COVID-19
Forbes. COVID-19 Sporing af telefonplacering: Ja, det sker nu - her er hvad du burde vide.
Human Rights Watch. Data om mobilplacering og Covid-19: Spørgsmål og svar. Human Rights Watch er
især bekymret over forslag til brug af mobilplaceringsdata i Covid-19 svar, fordi dataene normalt indeholder
følsomme og afslørende viden om folks identitet, placering, adfærd, foreninger og aktiviteter.
Forbes. Ja, Apple / Google COVID-19-sporing findes nu på din telefon - her er problemet.
Forbes. COVID-19s nye virkelighed - Disse Smartphone-apps sporer inficerede mennesker i nærheden.
Mail online. Europæiske netværksudbydere inklusive Vodafone, Deutsche Telekom og Orange er enige om
at overdrage placeringsdata fra mobiltelefoner til EU for at hjælpe med at spore spredningen af corona virus.
Dekret nr. 2020-360 af 28. marts 2020, supplerende dekret nr. 2020-293 af 23. marts 2020 foreskriver de
generelle foranstaltninger, der er nødvendige for at håndtere Covid-19-epidemien i nødstilfælde (NOR:
SSAZ2008744D, offentliggjort i JORF [Journal Den Franske Republik] nr. 0077 den 29. marts 2020, tekst
nr. 11), som blev lavet den 28. marts 2020 for at give enhver læge mulighed for at give en injektion af
Rivotril til ældre mennesker, der "sandsynligvis vil blive påvirket" af SARS-CoV-2-virus uden råd fra en
anden læge, uden samtykke fra patienten eller familie, og uden tilsyn af en dommer - dette sker under påskud
af en nødsituation. Prize en charge des détresses respiratoires asphyxiques à domicile ou en EHPAD
(Håndtering af kvælende åndedrætsbesvær derhjemme eller i EHPAD [plejehjem])
Le gouvernement de François Legault espère inciter des compagnies pharmaceutiques à s'installer dans la
provins en leur proposant d'accéder aux données médicales des Québécois (François Legaults regering
håber at tilskynde medicinalfirmaer til at slå sig ned
i provinsen ved at tilbyde dem adgang til medicinske data for befolkningen i Quebec)
Le Monde. Le Kenya et le Malawi, zones test pour un carnet de vaccination injecté sous la peau. (Kenya og
Malawi, testzoner for vaccination under huden.) Amerikansk ingeniører har udviklet en markering og
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vaccination indkapslet i nanopartikler.
Kaster lys over krisen: (Fransk) Om denne virus blev fremstillet i laboratoriet og spredt frivilligt eller
utilsigtet er ikke pointen: krisestyringen skjuler en global plan for en skjult dagsorden for
befolkningskontrol med en universel indkomst (centralbanker er privat og "gæld" føder disse eliter). Folk
stoler ikke på medierne (i hænderne på økonomi og store grupper), som skaber forvirring, taler store
forskere ud ... En nøgle til at forstå, hvordan bedragede læger har været, og hvordan vores "eliter" har gjort
alt for at fremme spredningen af virussen ...
Video: Dr Gilles Besnainou: Traitement du coronavirus: la lumière au bout du tunnel. (Behandler
Coronavirus - lys i enden af tunnelen.)
Confiné à vie ou nouveau monde? (Karantænet for livet eller den nye verden?) Mika Denissot.
Verdensøkonomiske Forum. Covid Handlingsplatform for Global Governance.
Video: Celeste Solum | World Economic Forum: Covid Handlingsplatform for Global Governance stor opvågnen
”Hvornår skal vi vågne, og blive opmærksomme på, hvad der sker, organisere os og at sige nej til denne
vaccine - ikke ved et oprør, der kun vil forøge kaos - men ved en reel indre revolution, hvorved vi kan
forestille os og give form til en ny verden, som vi ønsker at se den? Vi har magten, fordi vi er skabere. ”
(Anton Sarthès)
Agenda 21: Planen om at befolke verden inden 2030. Lukas Magnuson. 2017.
Video: Laura Eisenhower - Guddommelig union og åndelig enhed beskytter os mod globale trusler
Coproduire la monnaie pour changer le monde (Co-producerer penge for at ændre verden) [Covid19] Chine, Corée du Sud, Allemagne ... Kommentar til applikationer om "tracking" se déploient dans
le monde ([Covid-19] Kina, Sydkorea, Tyskland ... Hvordan sporings applikationer distribueres over
hele verden)
Lésions de l'ADN, cancer du cerveau: 434 médecins et 900 professionnels de la santé belges sonnent
l’alerte sur la 5G (DNA-beskadigelse, hjernecancer: 434 belgiske læger og 900 andre helbredere
oplyser at alarmen lyder på 5G)
Andre internetpublikationer tilgængelige i det offentlige domæne. Ukendte kilder rettigheder forbeholdes. ©

109

Created for free by https://foxyutils.com

BILAG

BILAG I
CORONAVIRUS'S GEOPOLITIK
Interview med Valérie Bugault

"Midt i en hidtil uset global krise tilbyder Strategika dig indsigt fra analytikere og tænkere anerkendt inden
for deres ekspertiseområde. Vi spurgte hver af dem om en række spørgsmål, der behandler forskellige
aspekter af denne virkelige civilisationskrise og dens politiske, geopolitiske og sociale følger.
Den første til at svare os er Valérie Bugault. v
Valérie Bugault er læge i en privat ret fra Panthéon-Sorbonne University samt jurist. Siden 2009 er hun
ophørt med sine aktiviteter som advokat for at hengive sig til formidling af resultaterne af hendes
omfattende forskningsarbejde til offentligheden. I dag er hun en analytiker i geopolitik (økonomisk, juridisk
og monetær) og underviser. Hendes forsknings områder er institutioner - nationale og internationale valuta, forretning, lovgivning og funktioner i den globale økonomi.
Hun er forfatter til fire bøger, der for nylig er udgivet af Sigest:
*Du nouvel esprit des lois et de la monnaie, genskrevet af Jean Rémy offentliggjort i juni 2017.
*La nouvelle entreprise, offentliggjort i juli 2018.
*Les raisons cacheès du désordre mondial, artikel samling offenliggjort 30 marts 2019
Strategika. Folk læser en masse modstridende oplysninger fra forskellige kilder eller hører udtalelser
fra sundhedspersonale. Hvad tror du er den faktiske virkelighed af denne pandemi?
VB. Som vores ven Lucien Cerise siger, er vi nødt til at skelne mellem observerbar virkelighed i den
virkelige verden og fortællingen om de fakta, der formidles. Her er hvad siger han ordret:
"I Frankrig og mere bredt i Vesten præsenterer corona virus sundhedskrisen, et praktisk tilfælde af social
engineering og regeringsførelse gennem kaos. Vi finder den samme struktur som med "terrortruslen": en
blanding af ægthed og fiktion kombineret med to velkendte strategier, der er:
1. Den pyromaniske brandmand.
2. Karpman-trekanten.
På den ægte / fiktive blanding, fremhævet i den sidste bog af professor Raoult - hvem laver lejlighedsvis sig
selv som discipel af Jean Baudrillard: tilhængere af "alle virkelige" er forkert, tilhængere af "al fiktion"
tager fejl. Eksempel: det er ikke fordi den "officielle version" af coronavirus-krisen er falsk at der ikke er
nogen epidemi; ligeledes er det ikke fordi den "officielle version" af terrorangreb er falsk, at angrebene
ikke finder sted.
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Begivenheder finder sted, og det er den forklarende fortælling, der er falsk, ikke begivenhederne.
Analyse af den aktuelle krise afslører også anvendelsen af teknikkerne til pyroman brandmand og
Karpmantrekanten, det vil sige rollespil, forfølgeren / offer / redningsmand.
Magt tillader krisesituationen at ske, eller hjælper den endda, målrettet eller ved et uheld.
I virkeligheden indtager magten derfor pyromanens plads, derfor ???
Så når krisen er sket og er i gang, præsenterer magten sig som ”redder”, som vil ”redde” os fra den krise,
som den selv arrangerede, som en brandmand der slukker ilden, efter at han selv har tændt den. Vi står
over for en slags global kognitiv dissonans, fordi vi får en eller flere delvise (i bedste fald), modstridende
og eller fejlagtige officielle forklaringer om hændelser, vi står over for, det forhindrer vores forståelse af
helheden.
I virkeligheden er den metode, i dækningen af denne corona virus-krise, ens til det, der generelt pålægges os
at styre intellektuelle processer: en sekvensering (siden ordet er nu moderigtigt) eller en opdeling af viden,
en slags Ford isme der anvendtes på tværs af alt viden.
Dertil føjes et andet fænomen, partitionering og isolering af befolkninger: medicinske samfund forbinder
sig meget lidt eller slet ikke med andre samfund, hver forbliver i sin egen sfære i kraft af den måde,
samfundet er organiseret på. Således er de observationer og de liv, som nogle fører, mere eller mindre
lukket for observationer og de liv, som andre lever, deres eneste kontaktpunkter er (direkte eller indirekte)
den måde de spiser på.
Sådan modtager vi forskellig feedback fra forskellige kilder: læger, internationale organisationer og
forskellige lande rundt om i verden. Andre kilder til oplysninger er i strukturen i vores egen regering
(dekreter, love osv.).
Stadig andre informationskilder kommer fra såkaldte uafhængige medier, som modsiger helt eller delvis de
tidligere kilder ...
Til sidst, for at alt skal give mening, er alt hvad du behøver at bringe orden i de faktiske fakta i sagen det
betyder, at du skal klassificere og kontekstusaligere hændelser; og selvfølgelig skal denne klassificering
være passende.
I rækkefølge har vi: det pludselige udseende af en virus fra Kina, et land der historisk har oplevet denne
type virus.
Derefter rapporterer en række alarmmystiske nyheder om det resulterende blodbad. Så naturligvis, virus
spreder sig over hele verden, og vi lærer, at Verdensbanken (hvor jeg ikke er mere) havde planlagt
"pandemispecifikke udspring" allerede i 2017.
Derefter en liste over berørte lande og utallige befolkninger låst ned, angiveligt for at bekæmpe
spredningen af den nævnte virus.
Mens de "døde" hober sig op, og hospitalstjenester bogstaveligt kvæles under denne tilstrømning af
mennesker der skal påvises eller behandles. Alt dette skete i en meget bestemt geopolitisk sammenhæng i
som Kina, nu en moden økonomisk magt, som har allierede sig med russisk militærmagt til at modvirke
Amerika med dets overherredømme.
Men hvad der mangler i dette billede er nøglen: siden begyndelsen af det tyvende århundrede, har USA og
dets allierede ikke været styret af det, jeg kalder et politisk fænomen, der repræsenterer den fælles interesse,
men af et kartel af virksomheder ledet af de vigtigste globale investeringsbanker, der har haft deres
hovedsæde i City of London siden Oliver Cromwells tid.
I virkeligheden eksisterer vestlige stater ikke længere, de blev privatiseret, da kontrol med deres valutaer
faldt i hænderne på private bankfolk, hvilket forklarer, fremkomsten af europæiske institutioner, som
kun er den politiske formalisering af denne indfangning af reglerne om organisering af folk og private
interesser. Hvis man tager besværet for at tage hensyn til alle disse elementer, dukker et meget klart
billede op.
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På dette billede vises på den ene side en meget smitsom virus, som bliver farligt, når det sætter sig i
lungerne og luftvejene. På dette stadium har patienter næsten ikke flere vira i kroppen, og det bliver
ubrugelig at anvende den behandling, der er anbefalet af professor Didier Raoult, (som han selv har
sagt.)
Bortset fra tilfælde med komplikationer, som tilsyneladende ikke er så sjældne, er den nævnte virus relativt
harmløs; det giver mere eller mindre ubehagelige symptomer, men er ikke livstruende for de berørte
patienter.
Didier Raoult, en fransk professor, der er en verdenskendt specialist inden for virologi og smitsomme
sygdomme, har fremsat arbejdshypoteser, der er blevet bekræftet af Kinesiske specialister, der behandlede
virussen og af en senegalesisk professor (Prof. Seydi) der beskæftigede sig med Ebola-virussen og derfor
anerkendes som en førende inden for sit felt.
Den anbefalede behandling er ikke dyr (meget gamle patenter nu findes i public domain); det er ikke 100%
effektivt. Det betyder meget, om det administreres tidligt nok.
På den anden side af har vi lej-en-læge (den mest moderigtige af dem i øjeblikket er den uhyggelige
Karine Lacombe, der glæder sig over medierne og betales af flere farmaceutiske lobbyer) og alle
statsapparater og etablerede organisationer.
(INSERM [National Institute for Health and Medical Research] osv.), Alle tæt eller fjernt forbundet med de
farmaceutiske lobbyer, der miskrediterede arbejdet af de fremtrædende specialister, jeg lige ovenstående har
citeret. For ikke at nævne det faktum, at Macrons præsidentkampagne delvist blev finansieret af Big
Pharma.
Jeg skumrer kun overfladen af alt dette, ellers ville det tage alt for lang tid - alle de nuværende politiske
beslutninger er åbenlyst modsatte til det officielle mål om at stoppe epidemien, som inkluderer
klassificering af årtier gammelt, ikke-receptpligtig medicin som et giftigt stof i begyndelsen af 2020,
afslag på at give administrative godkendelser til forskere, der tilbyder test til opdage
koronavirusinfektion, afvisning af hjælp fra industrien, der er villige til fremstille åndedrætsværn osv.
For at fuldføre billedet kan vi tilføje en systematisk demontering af folkesundhedens tjenester, der spænder
fra afvikling af udstyrslager til begrænsninger på senge og hospitalspersonale, der er eskaleret siden Sarkozy
formandskabet. Denne sundhedskrise afslører derved de virkelige politiske aktører skjult bag statens
velvillige maske! det er meget lettere at se nu, at staten ejes af private interesser, der anbefaler meget
dyre og ineffektive midler, indtil de obligatoriske ankommer vaccine.
Firmaet der måske vinder jackpotten af offentlige og private kontrakter til massive ordrer på vacciner: er
Johnson & Johnson, som meddelte den 31. marts, at de vil være klar til test sin første vaccine allerede i
september 2020!
Andre laboratorier er naturligvis stadig med i kapløbet om den fremtidige vaccine.
Det er dog afgørende at forstå to ting. For det første, alle hurtigt fremstillede vacciner har historisk vist sig
at være ineffektive og endda farlige for menneskers sundhed.
For det andet er en vaccine mod en hypotetisk muteret virus, såsom corona virus, meget sandsynlig ikke
effektiv. Dette problem forstærkes af, at Covid-19 involverer flere forskellige stammer, hvoraf den ene er
yderligere opdelt i flere varianter. Afslutningsvis, hvis regeringer faktisk ville stoppe epidemien, ville de
beslutte at behandle som mange mennesker som muligt på forhånd og billigere som anbefalet af Dr.
Raoult og andre førende specialister fra hele verden. På denne målestok for masseforebyggende
medicinsk behandling ser du nøjagtigt omfanget af ærlighed fra den franske regering.
Med andre ord, hvis regeringen var ærlig, ville den ikke blokere massebehandlinger på alle mulige måder
og ville følge anbefalingerne fra Prof. Raoult; og det ville ikke samtidig være en stramning og
Lock down rettet mod de mest regulerede lokale befolkninger mens eksklusive oprørspopulationer i
områder med lovløshed og indvandrerlejre hærger.
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Den franske regering, tømte for nylig fængslerne for mindre lovovertrædere efter henstilling fra
De Forenede Nationer (dette var genstand for en officiel kommunikation af fagfolk fra retsvæsenet), de vil
straffe med fængsel til enhver, der gentagne gange overtræder reglerne ved at overskride deres
autoriserede daglige gangtid eller ved at overskride det tilladte område eller glemmer deres hjemrejsetilladelser ... To ting er krystalklare her:
*At bag den tilsyneladende forpligtelse til at beskytte befolkningen,skjules et ønske om at sætte dem i en
tilstand af chok og overvåge dem 24/7
*At det udviklende sociale anarki er bevist og organiseret af offentlige myndigheder, under det falske
påskud af at stoppe en epidemi.
Kommer denne pandemi til at føre til et økonomisk og systemisk sammenbrud? Over 3 milliarder
mennesker over hele verden er blevet opfordret til at gå i selvvalgt i karantæne.
For første gang i historien synes menneskeheden at være i stand til at samarbejde, om en fælles global
fjende. Hvad synes du om denne situation?
Vil denne pandemi tvinge menneskeheden til at oprette en global regering, som Jacques Attali fortalte under
influenzapandemien i 2009?
Han forklarede, at "historien lærer os, at menneskeheden kun udvikler sig væsentligt, når folk er virkelig
bange ". Hvad synes du om denne idé?
VB. Oplysninger fra flere kilder viser, at eksistensen af en pandemi var forudset, hvis ikke forventet, af
visse institutioner, blandt andet af Bill og Melinda Gates, Foundation, John Hopkins Center for
Sundhedssikkerhed, Verdensøkonomiske Forum, WHO, Verdensbanken, Jacques Attali, magasinet The
Economist (2019 og 2020) ... og den britiske Gordon Brown, der åbent opfordrer til oprettelse af en
verdensregering til at håndtere denne corona virus pandemi.
Vi beskæftiger os globalt med en hidtil ukendt situation, hvor a lille gruppe mennesker, skjult bag kapitalens
og internationale anonyme institutioner og ledet af et par private bankfolk, organisere chok eller drage
fordel af chok for at fremme deres globale dagsorden om at tage politisk kontrol over verden ved at
indføre en "global regering".
For at opnå en globale regering var det nødvendigt at udvikle først blandt enkeltpersoner generelt og
blandt politiske ledere i særdeleshed en følelse af, at begivenheder skulle reguleres globalt. En pandemi
er faktisk det fænomen, der bedst opfylder dette. Fra start kan der manipuleres som skal mistænkes.
Og det bliver mere og mere tydeligt, at dette corona virus skyldes den assisterede kombination af to
naturlige vira, en kombination der desværre lækkede fra en eller flere laboratorier.
Vi vil sandsynligvis aldrig kende det sande forløb, der førte til spredning af dette virus.
I betragtning af ensartetheden af det politiske svar på denne sundhedskrise fra forskellige lande skal
borgerofre absolut skærpe deres årvågenhed og være på vagt fordi manipulationen bliver tydelig i
sammenhæng med den udbredte privatisering af stater.
Ikke desto mindre kan det ikke understreges nok, at folk har brug for at kunne bedømme nøjagtigheden af
de oplysninger, de udsættes for. For mig personligt tror jeg ikke du skal sætte det kinesiske politiske svar på
samme niveau som de europæiske landenes politiske reaktion.
På den ene side må vi ikke glemme, at Kina, den nuværende sejrrige modstander af den vestlige bloks
økonomiske hegemoni under ledelse af NATO var det første land der blev angrebet af denne virus.
På den anden side har kinesiske ledere offentligt inkrimineret amerikanske geografiske betegnelser i
USA og spredning af virussen på deres område.
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Endeligt skal det huskes, at der i 2019 opstod to ekstremt vigtige begivenheder i USA som måske kan have
en vis sammenhæng.

Producenter af elektroniske cigaretter blev beskyldt for, at produktet var årsag til en alvorlig
lungeepidemi.

Et laboratorium (Fort Detrick) måtte lukke på grund af lækager i løbet af sommeren 2019
(Trump har senere beordret genåbning for at kæmpe mod corona virus!)
Vi kan let forestille os, at ansvaret for denne lækage af bakteriologisk materiale, om bevidst eller ej (vi ved
aldrig) blev kunstig påtvunget af en kraftfuld tobakslobby- som gjorde det muligt at eliminere en spirende
og harmløs, men truende konkurrent (den elektroniske cigaretindustri) - med velsignelse fra offentlige
organer, som derved undgik at skulle svare offentligheden.
Vi skal også huske på, at officielle regeringer er privatiseret, men alligevel er mange mennesker, der
arbejder i det offentlige, ikke selv er korrupte. Selv i tilfælde af bakteriologisk lækage fra et hemmeligt
laboratorium kan du ikke være sikker på, at denne lækage var forsætlig; enkeltpersoner infiltreret og under
direkte styring fra de finansielle systemer kan godt have organiserede disse lækager uden deres kollegers
viden.
Jeg vil gerne vende tilbage til eksistensen af hemmelige bakteriologisk forsknings laboratorier. Vi er nødt til
at forstå, at problemet opstår på samme måde som det allerede er opstået inden for atomvåben: mange lande
har helt lovligt det sådanne laboratorier uden at bruge dem til offensive formål.
Tilsvarende havde og har mange lande atomvåben, men meget få har brugt dem til offensive formål. Vi
har længe kendt om tilbøjeligheden fra de angloamerikanske magter og deres tilknyttede
virksomheder målrettet mod civile befolkninger, som de ærligt talt ser som absolut unødvendige.
(se Georgia Guidestones eller arbejdet i Romklubben og dens udlæg).
Så vidt jeg ved, har Kina aldrig brugt atombomben eller noget andet våben til masseødelæggelse offensivt. I
modsætning hertil har USA og dets tilknyttede virksomheder ikke mere brug for at bevise for deres evne til
at bruge disse typer våben målrettet især civile populationer (det er blevet en slags specialitet for dem). Når
disse primisser er blevet forklaret, og konteksten er gendannet, bliver det muligt at besvare dit første
spørgsmål.
Lock down af sunde mennesker bremser landenes økonomier.
Afhængigt af længden af lockdownen vil disse lande finde det meget vanskeligt at komme sig, især når de er
i gæld. Dette opsving skal naturligvis være ledsaget af en revision af deres interne funktion.
De meget hyldede fordele ved økonomisk globalisering, som har gjort hver land afhængigt af andre, viser
også massivt løgnen af denne sundhedskrise, som afslører, hvordan de såkaldte udviklede lande er blevet
frataget deres industri og er ikke længere selvforsynende på nogen måde. På grund af dette kan vi forudsige
med sikkerhed, at der vil være et "før" og et "efter" coronavirus-krisen.
Vi er samlet på en streg, og ting kan gå begge veje, afhængigt af borgernes evne til at reagere, enten i
retning af fuld globalisme med en verdens regering eller i en politisk overtagelse af landets af statsborgere.
Strategika. Hvordan ser du udviklingen af pandemien og dens politiske og sociale konsekvenser i de
kommende uger og måneder?
VB. Enten giver borgere efter for frygt, eller de reflekterer og forstår at frygten er vedligeholdt og
kontrolleret af deres ledere, der tager alle beslutninger, der gør det muligt for corona virus at sprede
sig uden problemer. De gør det ved at nægte deres befolkning adgang til behandlinger og stoffer der er
nyttige til at bekæmpe forureningsprocessen, mens de sætter folk i lockdown længe nok til at kunne
påtvinge dem ”frivilligt livegenskab”- dette er implementeringen af - en fremtidig mirakelvaccine.
Denne vaccine ud over dens lønsomhed, vil utvivlsomt blive forbedret med aluminiumsalte (som er blevet
obligatorisk ”hjælpestof”), RNA-messengers (som vil gøre det muligt at udføre genetiske
eksperimenter på det humane genom in vivo og i stor skala) og især RFID chips, som giver alle mulighed
for at modtage deres lønninger og få adgang til deres bank konto. Denne fase af obligatorisk vaccination vil
være helt afgørende for at sikre at globalister (bankfolk, Big Pharma og andre) har direkte kontrol over
befolkningerne.
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Hver person bliver således nødt til at adlyde under smerte for at blive frataget adgang til alle hans
eller hendes livsophold. Jeg skal her gøre det helt klart, at som et resultat af økonomisk sammenbrud, er
der en stor fare for, at midlerne til livsophold i sidste ende ikke er forbundet på nogen måde med produktivt
individuelt arbejde, men snarere med et universelt tilskud modtaget fra marionetstaten helt efter finansielle
ordre og beføjelser.
Strategika. Er der en politisk vej ud af den situation, du lige har beskrevet, og hvad form kunne det tage
efter din mening?
VB. Det er nødvendigt at tage udgangspunkt i det naturlige princip, at hvert problem har en løsning
forudsat at det er veldefineret. I dette tilfælde er der naturligvis politiske løsninger til dette problem. Jeg
endda sige, at de eneste positive resultater er politiske med en ordentlig fornemmelse af ordet. Med andre
ord kun en politisk overtagelse og organisering af stater med deres statsborgere kan føre til et gunstigt
resultat for populationer. Ellers vil vi se det generelle skift, som det overnationale oligarki ønsker, en
verdensregering i hænderne på de finansielle magter, hvor befolkningerne er bestemt til at blive kraftigt
reduceret og de overlevende gjort til slaver. I mit arbejde har jeg forklaret, hvordan samfundet kunne
omorganiseres til at blive virkelig politisk, det vil sige, at statsborgere kunne blive fulde deltagere i deres
landets politiske valg.
Læs bare "Institutionel fornyelse" startende på side 278 i min bog "Les raisons cachées
du désordre mondial ”(De skjulte årsager til global lidelse), udgivet i marts 2019 af Sigest. Jeg vil ikke gå
over dette emne igen, da det ville tage for lang tid. Måske kunne vi diskutere dette i et andet interview.
Strategika. Hvordan forbinder du den aktuelle krise med dit ekspertiseområde og felt forskning?
VB: Denne krise er virkelig knyttet til mit arbejde i mange henseender. Jeg nævnte ovenfor
institutionelt spørgsmål om organisering af stater. Men det er faktisk ikke det eneste link.
Det andet meget vigtige link vedrører den aktuelle udvikling i verdensvalutaen. Jeg har allerede gang på
gang forklaret, at Brexit, som kan synes at være en positiv udvikling, blev initieret af bankfolk i City of
London for at få fuld handlefrihed, og fri for EU 's institutionelle byrder, til at drive ændring i
verdensvalutaen. Som Keynes forudsagde i det sidste århundrede, dollaren med sin dobbelte rolle som
national valuta og verdensvaluta, var økonomisk uholdbar fra starten. Dermed, at dens forudsigelige ende
kunne programmeres. Det første skridt var at tage det af guldstandarden, og det andet var at link fra olie, der
erstattede guldstandarden. Vi sidder i forreste række for at være vidne til dette.
I øjeblikket er de fleste lande i verden overbevist om den inanity at beholde dollaren som en international
reservevaluta. Trump har lige taget skridt til at fusionere Federal Reserve og Treasury Department med det
formål om at skabe to typer dollars efter modellen af Yuan og Renminbi: en intern dollar og en valutadollar,
der cirkulerer på internationale markeder. Det monetære nulstilling nærmer sig derfor hurtigt. En bæredygtig
verdensvaluta, selvfølgelig kontrolleret af bankfolk, vil snart være klar til at dukke op i form af en kurv med
valutaer, som vil cirkulere helt digitalt. Det ville tage for lang tid at gå i detaljer om den oprindelige
banksvindel, der bestod i at identificere valutaen med et materielt aktiv i handel (oprindeligt et ædle metal).
En hel historie, som jeg fortæller i min bog, er co-skrevet med bankmand Jean Rémy med titlen "Du nouvel
esprit des lois et de la monnaie", (On the New Spirit of Laws and Money) udgivet i juni 2017 af Sigest.
Jeg vil tilføje, at slutningen af dollaren som en international valuta er sin qua non for en bæredygtig
verdensvaluta, i det mindste i henhold til kriterierne for økonomisk og monetær funktion pålagt af
internationale bankfolk.

115

Created for free by https://foxyutils.com

Slutning af dollar som verdensvaluta presser til afslutningen af hegemoniet af det amerikanske
imperium.
Ud fra dette er det let at forstå, at nogle beslutningsmedlemmer i dette imperium har modsat sig voldsomt og
stadig er imod dette projekt, hvilket vil resultere i forsvinden af deres dominerende situationer. Denne del af
de amerikanske ledere der er imod kan kaldes patrioter; det er de mennesker, der selv var involveret i
amerikanernes dominans af verden. På den anden side, disse patrioter har som deres værste interne
fjender de statsløse globalister, hvis hoved er bosat i byen London, og som arbejder underhånds for
fremkomsten af en verdensregering, der forudsætter, at hegemoniet Det amerikanske imperium
forsvinder.
Denne skelnen mellem patriotiske ledere og statsløse ledere, som er afgørende for en god forståelse af
ting, findes også i Kina og Rusland, hvor, for eksempel den civile regering synes at blive ledet af tilhængere
af statsløse globalister, mens hæren ser ud til at være i hænderne på patriotiske ledere, Putin skaber
krydset mellem de to modsatte fraktioner.
Hvad Kina angår, skal vi huske på den betydelige udrensning, der har fundet sted i årevis, også i de højeste
styrende organer, for at rense statsapparater fra elite kompaderne, der kan være knyttet til statsløse ledere
med hovedkvarter i City of London.
Denne modstand mellem patriotiske ledere og compradore ledere findes også i lande som Iran. [NB.
Compradore = person, der fungerer som agent for udenlandske organisationer, og er involveret i
investering, handel eller økonomisk eller politisk udnyttelse.]
I denne geopolitiske kamp struktureret omkring de juridiske spørgsmål ved organisering af
kommandokredsløb, synes intet for mig endnu at være opnået af den ene eller den anden. Ikke desto
mindre er det muligt at forudsige, at sejren ville være knust for patrioterne, forudsat at sidstnævnte
allierer sig med deres befolkning og ikke gør forsøg på at dominere det, som det blev indpodet i dem af
deres tidligere compradore allierede.
Intet kunne modstå alliancen mellem patriotiske ledere og lokale populationer. Det er netop denne
alliance, som de globalistiske magter frygter. Det er værd at bemærkede i denne henseende, at de
foranstaltninger, der begrænser friheden bestilt af de forskellige regeringer for at bekæmpe spredning
af corona virus strider mod denne naturlige alliance, der muliggjorde patrioternes sejr over
globalisterne. Som du kan se, er ting ikke enkle ... og utvivlsomt denne "corona virus pandemi" skete
bekvemt for at støtte globalisternes strategi, da de var i en svag situation ...
På den anden side tillader denne pandemi hidtil uprøvede muligheder for udfordre den globalistiske strategi.
Alligevel skal vi have modet til at gribe denne mulighed. Jeg vil gerne afslutte med at sige, at kortene i
øjeblikket er i hænderne på de civile befolkninger, der til sidst for første gang i historien har mulighed
for at tage deres skæbne tilbage i egne hænder hvilket betyder at de netop har mulighed for at
genindføre politiske regeringer i stedet for de nuværende marionetregeringer, der er fuldstændig
kontrolleret af økonomiske beføjelser.
Folkene har det, de fortjener: hvis de er enige om at give sig selv magt, til gengæld for lidt mod vil de
modtage ekstremt gavnlige frugter ... men vil de blive enige? Det er spørgsmålet ...
Jeg benytter lejligheden til at hylde det arbejde med politisk strukturering, der er udført i Frankrig af de gule
veste, som har forstået dette fuldt ud grundlæggende problem. Endelig gør naturloven, som er så ødelagt af
globalister, et comeback og orden vender tilbage: enten kæmper vi kollektivt for at overleve, eller vi
kæmper ikke kollektivt, og dette vil være slutningen på civilisationen og friheden, inklusive friheden til at
leve eller dø. ”
Kilde: https://strategika.fr/2020/04/15/geopolitique-du-coronavirus-entretien-avecvaleriebugault / Også på: Réseauinternational.net
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BILAG 2
BILL GATES SØGER JURIDISK IMMUNITET FOR VACCINEN
Her er hvorfor Bill Gates ønsker immunitet fra regeringer med hensyn til godkendelse og markedsføring af
vacciner, han selv finansierer - af Anton Sarthès
Hvorfor vil verdens største vaccine fremmere som Paul Offit og Peter Hotez, advare os meget om de unikke
og skræmmende farer, der er forbundet med at udvikle en vaccine mod corona virus?
Forskere forsøgte først at udvikle vacciner mod corona virus efter SARS-CoV epidemi i 2002 i Kina. Hold
af amerikanske og udenlandske forskere vaccineret dyr med de fire mest lovende vacciner. Først syntes
eksperimentet vellykket, fordi alle dyrene udviklede et solidt antistofrespons på corona virus. Men da
forskerne udsatte vaccinerede dyr for naturen virus, blev resultaterne forfærdelige. Vaccinerede dyr
oplevede hyper immun reaktioner, herunder betændelse i deres kroppe, der endte i dødelig lunge
infektioner.
Forskerne havde set det samme "forbedrede immunrespons" i humane tests på mislykkede RSV
vaccinationstest i 1960'erne. To børn døde. Offit, Hotez og endda Anthony Fauci (i et ubevogtet øjeblik)
advarede om, at ethvert nyt corona virus vaccine kunne udløse dødelige immunreaktioner, når
vaccinerede kom i kontakt med den vilde virus.
I stedet for at gå forsigtigt frem, foretog Fauci det hensynsløse valg at accelerere vacciner, delvist finansieret
af Gates, og uden dyreforsøg (som kunne give en tidlig advarsel om ukontrolleret immunrespons).
Gates er så bekymret over faren, at han siger, at han ikke vil distribuere sine vacciner indtil regeringerne er
enige om at kompensere ham mod retsforfølgning. Den 4. februar 2020 var der kun 11 aktive tilfælde af
COVID19 i USA, hvorfor administration diskret skubbede føderale regler for at give corona virus
vaccineproducenters fuld immunitet for ansvar.
Børns sundhedsforsvar - Her er hvorfor Bill Gates ønsker erstatning ... Er du villig at tage risikoen?
Gør hvad jeg siger, gør ikke hvad jeg gør!
Bill Gates 'tidligere læge siger, at milliardær' nægtede at vaccinere sine børn
En nøgle til at forstå, hvordan bedragne læger har været, og hvordan vores "eliter" har gjort alt for at
fremme spredningen af virus (fransk)
Hvornår vågner vi, og blive opmærksomme på, hvad der sker og organisere os selv til at modsætte os denne
vaccine - ikke ved et oprør, der kun vil øge kaos – men ved en reel indre revolution, hvormed vi kan
forestille os og give form til en ny verden som vi ønsker at se den? Vi har magten, fordi vi er skabere.
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BILAG 3
NIGELLA FRØ - CHIA FRØ

NIGELLA FRØ
Nigella (eller sort spidskommen) frø er spiselige og har medicinske egenskaber.
Nigella frø renser kroppen for toksiner, stimulerer cellefornyelse, styrker immunsystem og ødelægge
bakterier.
Nigella er antioxidant, antiinflammatorisk (i essentiel olie), antiallergisk, antiviral, antibakteriel og
analgesis.
Det forhindrer forhøjet blodtryk. Det findes i form af Nigella olie, kapsler og æterisk olie.
Voksne
Tag 1-3 teskefulde, ren eller med honning, mælk eller anden mad, under måltiderne eller
1 spiseskefuld ved sengetid i 3 måneders kur.
Børn under 12 år
En halv teskefuld om
dagen. Børn over 12 år 1
tsk. om dagen.
Nigella kan blandes med frugtsaft, mælk, vand, olivenolie osv. For eksempel kan man forbruge en blanding
af en spiseskefuld æterisk olie af Nigella med en yoghurt for at berolige diarré.
Ekstern brug
Nigellaolie bruges normalt rent i lokal anvendelse og flere gange om dagen. Det er også muligt at integrere
det med dets kosmetiske produkter. Nigella olie kan også tilsættes kogende vand inden indånding. Knuste
frø kan bruges i grødomslag til behandling af visse hudproblemer. Og det kan bruges til at hjælpe astma.
Forholdsregler ved brug
Når den indtages i for store mængder, kan Nigella være let
giftig. Kontraindikationer Ingen. Bivirkninger Ingen.
Interaktioner med lægeplanter eller kosttilskud
Ingen.
Lægemiddelinteraktioner
Ingen.
Lægens opfattelse af de anerkendte fordele: Nigella er antiinflammatorisk, smertestillende, antibakteriel,
svampedræbende, antioxidant, antiviral, antidiabetisk, hypotensiv, stimulerende, fordøjelsessystemet og
vanddrivende. Til enhver brug er det nødvendigt at konsultere din læge i tilfælde af vedvarende lidelser.
Advarsler
Kultiveret Nigella skal bruges i små mængder, da det er let giftigt.
Hvad er denne lille sorte frø, og hvad er den god til?
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CHIA FRØ

Kilde til vegetabilsk protein, chiafrø regulerer tarmen. De indeholder 9 væsentlige aminosyrer. Ved
kontakt med vand svulmer de op og danner en tyktflydende gel. De kan absorbere op til 15 gange
deres vægt i vand.
De er rige på fiber og fremmer afføring.
De regulerer blodtrykket hos mennesker med hyper tension (bidrager til forebyggelse af hjertekarlidelser). De giver kroppen gradvis energi.
De indeholder omega-3 og omega-6 og har antioxidantegenskaber.

Kontraindikationer
Ifølge det europæiske rådgivende udvalg for nye fødevarer og processer, CHIA har et
allergifremkaldende potentiale, der endnu ikke er klart bestemt. Folk der er allergisk over for andre frø
(såsom sesamfrø eller hørfrø) bør derfor træde forsigtighed på grund af en mulig krydsallergi. Chia
anbefales ikke til mennesker med prostatacancer eller i risiko for prostatacancer på grund af høje
niveauer af alphalinolensyre.

Lægemiddelinteraktioner
Teoretisk kunne virkningerne af chiafrø være i tillæg til effekterne af antihypertensiv eller
antikoagulerende lægemidler.
Hvad er Chia god til?
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BILAG 4
BØRNEBESKYTTELSESSPØRGSMÅL: GLIDEBANE TIL TOTALITARIANISME?
Nedenstående "tekniske note" produceret af "The Alliance for Child Protection in Humanitarian blev
offentliggjort efter erklæringen fra administrerende direktør for WHO`s sundhedsberedskabsprogram der
besøger hjem ledsaget af "screeningstest" [som anses for upålidelige] designet til at adskille familier og skal
udføres under påskud af denne sundhedskrise - med den virkning, at fjerne børn og dermed levere dem
forsvarsløse uden beskyttelse af deres forældre.
Efterforskningsgruppen bemærker, at den franske civillov kræver, at forældre beskytter barnet med hensyn
til sikkerhed, sundhed og moral, og at denne myndighed tilhører forældre og kan ikke delegeres til et
tredjepartsorgan.
Det bemærker også, at den lov, som disse bestemmelser i civilloven er baseret på, er bedre end ethvert
dekret (selv når det udsendes under en nødsituation med sundhedskrise foranstaltninger) i kraft af princippet
om norm hierarki.
CIVIL KODE
Artikel 371-1
”Forældremyndighed er et sæt rettigheder og pligter, hvis formål er velfærd for barnet."
Det tilhører forældrene indtil barnets alder eller frigørelse for at beskytte barnets sikkerhed, sundhed og
moral, for at sikre uddannelse og tillade en udvikling med respekt for sin person.
Forældremyndighed udøves uden fysisk eller psykisk vold.
Forældre forbinder barnet med beslutninger, der berører ham, afhængigt af hans alder og grad af modenhed.

1. Børnebeskyttelse i forbindelse med Corona virus.
COVID-19 kan hurtigt ændre den sammenhæng, som børn lever i. Karantæne foranstaltninger,
skolelukninger og flytning forstyrrer børns rutine og social støtte, hvilket også lægger ny stress på forældre
og omsorgs personer, der muligvis skal finde nye muligheder for børnepasning eller opgive arbejde. Stigma
og forskels behandling relateret til COVID-19 kan gøre børn mere sårbare over for vold og psykosocial
nød. Sygdomsbekæmpelses foranstaltninger, der ikke tager højde for det kønsspecifikke behov Og
sårbarheder hos kvinder og piger kan også øge deres beskyttelsesrisiko og føre til negative
håndteringsmekanismer. Børn og familier, der allerede er sårbare på grund af socioøkonomisk udstødelse,
eller dem som bor i overfyldte omgivelser, er særligt udsatte.
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Fra den “tekniske note” kan vi med det samme se, at børn er dækket.
Og især fattige børn ["socioøkonomisk udelukkelse ... især udsat "].
"Nye forældreløsninger" er nævnt på side 2. [Oversætterens note: ikke fundet.]
Barnet præsenteres som et offer for nye risici ("øget risiko for vold i hjemmet, misbrug, udnyttelse,
psykologisk lidelse "osv.) På grund af nye risici, ekstraordinære der er behov for løsninger ...
Foranstaltninger i form for at overføre forældremyndighed til sociale tjenester. Og så vi får hele ni yards.
Om beskyttelsen af børn som verdenseliten ser, se Cathy's vidnesbyrd
O'Brien: Cathy O'Brien taler om mind kontrol
Child protection Response
Advocacy with government, collaboration with other sectors, and child protection-specific programming
Are key priorities during aCovid-19 response.
2.1 Working across sectors and with governments
As highlighted in the CPMS, “the prevention of response to infectious disease outbreaks requires Close
coordination and collaboration between several sectors” A multi-sectoral response (a) ensures That
children and caregiver`s need are addressed holistically and (b) leads to better outcomes for children.
Child protection actors also consider collaborating with religious and traditional leaders.
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1.1 Socio-ecological impact of COVID-19

•

Støtte udviklingen og udrulningen af børnevenlige klager og feedback mekanismer i skoler og andre
Uddannelses faciliteter.

Alliancen for børnebeskyttelsen og humanitær handling.
er er flere sider i samme retning, men øvelsens genstand endelig dukker op; det er at ”støtte
udviklingen….af klage og feedbackmekanismer” for at muliggøre fjernelsen af børn.
Man kan forstå, at børn kan beskyttes af tjenester dedikeret til deres sikkerhed i tilfælde af forældresvigt,
men det er ikke klart – på trods ad den dramatiske grafik- hvorfor corona virus ville transformere forældre i
det omfang, globale organisationer pludselig bliver bekymrede over at kriminalisere dem med det formål at
fjerne deres forældremyndighed.
Alt dette virker overdrevet, hvis ikke voldeligt og ekstremt tvivlsomt.
For der findes allerede sociale og retlige procedurer, og vi kan ikke se, hvordan det er nyttigt at
”dramatisere” direktiver, der stigmatiserer forældre, ved at antyde at børn kan reddes gennem kollektiv
ledelse snarere, end ved pleje af familien.
Ud over den gode slidte terminologi skal vi huske, at dette er en yderst mistænkeligt ideologi der allerede
implementeret af nazistpartiet, der ønskede at sikre, at ariske børn modtog en germansk uddannelse.
Der findes stadig alvorligt misbrug af børn i Europa for tjenester af foruroligende ideologi med en
baggrund for korruption.
Søger efter de mistede børn. Under anden verdenskrig bortførte nazisterne hundreder af polske børn til at
blive ”arere” Roman Hrabar har fundet 30.000 af dem (Fransk)
Pure Evil: Nazisterne kidnappede ”tysk-udseende” polske børn under anden verdenskrig. Børn bortført fra
Lidice overlevede massakren. Men blev de virkelig reddet? (Fransk)
De mistede børn fra Lidice-massakren.
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Enfants et rensning etnisk dans la Tchécoslovaquie d'après-guerre Enfants volés, germanisés, victimes
oubliés Si par mirakel j'échappe à cet enfer ...
Kidnapping d'État ou protection de l'enfance? L'angoisse des Parents étrangers da
Norvège
Norges regerings bortførte børn og forgreninger for Europa
Frankrig kultur. Enfants volés d'Angleterre (Englands stjålne børn)
Royaume-Uni: le scandale des enfants retirés misbrug à leurs forældre par les tjenester sociaux.
(Storbritannien: Skandalen med børnene fjernet voldeligt fra deres forældre af de sociale tjenester)
Wikipedia. Tvunget adoption i Det Forenede Kongerige
La protection de l'enfance au Royaume-Uni est un trafic légalisé qui débouche sur un kriminalitet honteux:
l'adoption forcée (Børnebeskyttelse i Storbritannien er legaliseret menneskehandel fører til en skammelig
forbrydelse: tvungen adoption)
TV: «Les Enfants volés d'Angleterre», un skandale passé sous stilhed (The Stolen
Children of England: A Silent Scandal)
Les enfants perdus d'Angleterre (The Lost Children of England) De fremlagte sager viste "sociale tjenester"
for let at beskylde forældre for misbrug og permanent adskille dem fra deres børn.
ARTIKEL, DER diskuterer misbrug af børnebeskyttelsessystemet,
ON NEURO-PEDAGOGIE-WEBSTEDET
https://neuropedagogie.com/education/suede-et-norvege-aux-sources-de-lenlevement- denfants.html

Sverige og Norge som kilder til fjernelse af børn.
I Sverige og i Norge fremmes statens bortførelse af børn ved et system, der overdrager dem til private
virksomheder, der administrerer institutionerne, eller til plejefamilier, der ser dette som en kilde til betydelig
indkomst. Mange børn i disse lande bliver stadig misbrugt og bevarer i bedste fald stadig følelsen af at
være skyldig i at de blev fjernet fra deres forældre. Statistikken om mental sygdomme udviklet af børn i
disse institutioner og plejefamilier er tilstrækkeligt klart at give anledning til spørgsmål om, hvorvidt de
fjernes med bagtanker. I de fleste tilfælde fjernes børn fra deres forældre af andre grunde end misbrug.
Det svenske retssystem er dybt i strid med praksis i demokratiske lande. I sociale anliggender respekteres de
grundlæggende regler for retfærdighed ikke, her er barnet også usynligt, proceduren er påtrængende,
forældre betragtes som den modsatte part, dommere er ikke fagfolk inden for lov eller sociale anliggender,
og den virkelige magt er i besiddelse af agenter for sociale tjenester, der ofte viser mangel på etik og
dømmekraft og mangler tilstrækkelig træning for at systemet skal være anderledes. Systemet kan stole på et
bredt netværk af mennesker, der systematisk rapporterer enhver afvigelse fra de nye, meget tvivlsomme
Skandinaviske standarder. I denne sidste del af undersøgelsen vil vi gå til kilderne af disse standarder, vil vi
opdage oprindelsen til denne dysfunktion, som er en ideologi der har potentialet til at sprede og hærge
Vesteuropa som helhed.
Denne artikel er den femte og sidste del af undersøgelsen af misbrug af børnebeskyttelse systemer i Sverige
og Norge. Det kan ikke forstås uden at læse alle de fem artikler, der beskæftiger sig med dette problem.
Undersøgelsesplanen er opsummeret her:
Del 1: Børn bortført af staten i Sverige og Norge: nogle specifikke tilfælde.
Del 2: Fra specifikke til generelle sager - analyse af systemets misbrug.
Del 3: Fosterfamilier og institutioner: misbrug og forretn

123

Created for free by https://foxyutils.com

Del 4: Børneværnet, udførelsesform for det nazistiske Lebensborprogram?
Del 5: Kilderne til overgrebene: børnecentreret politik, psykoanalytiske teorier, streng opførsel, handling af
"guruerne"
Del 5: Kilderne til misbrugene: børnecentreret politik,
Psykoanalytiske teorier, streng adfærdsmæssig handling, "guruerne"
Børnecentrerede politikker
I 1990'erne førte Sverige en politik, der ikke længere var centreret om familien, men om børn. I dag, i
modsætning til påstandene fra officielle repræsentanter for det svenske myndigheder har forskere vist, at
prioriteten ikke længere er at sikre, at børn forbliver hos deres familier. Ingen seriøs person forventer en
officiel repræsentant for nogen myndighed til objektivt at vurdere hans eller hendes sag. Dette er ikke hans
eller hendes rolle - det er ikke der at vi skal søge sandheden.
Kort sagt betragtes familien ikke længere i Norge eller Sverige som stedet der er valgt til opdragelse af et
barn. Skolen er en kanal for staten og anvender den nye uddannelsesdagsorden i stedet for at tilbyde en
kvalitetsuddannelse. Selvom PISA [Program for International Student Assessment] er ikke et pålideligt
værktøj til måling af skolens præstationer, skal det bemærkes, at Sverige er rangeret som nr.28 i den seneste
rangliste og Norge nr. 24. Måske bruger de for meget tid til at "uddanne" børn men ikke nok tid til at
instruere dem. Dette er også tilfældet i Frankrig.
Det skal understreges, at den normale familie (far mor og børn) ikke altid har været det bedste sted for at
opdrage et barn, også i nyere tid. Ansvaret er nu den udvidede familie, eller i et velhaverhjem, tjenere m.m.
Selv nu på landet i Sub-Sahara Afrika, tilhører denne rolle landsbyen. Den europæiske familie struktur,
uanset om den er traditionel eller moderne, ikke den eneste model.
Det skal også understreges, at et barn ikke tilhører sine forældre, og at hans forældre giver ham ikke ”liv”.
De har ikke denne magt. De videregiver bare en genetisk kode. Barnet udvikler sig selv ved at fortolke
stimuli af forskelligt miljø. Han / hun absorberer ikke trofast eller identisk og spejl neuroner gør ingen
forskel. Faktisk som den voksne gør barnet bayesiske slutninger og disse slutninger er personlige. Derfor
kan børn fra samme familie være forskellige; det er derfor, børn ikke gør, hvad forældre eller lærere
forventer af dem og bliver ikke en sand afspejling af deres ældste. De lærer fra deres omgivelser, hvad de
ønsker, og der er ikke en eneste pædagogisk forskrift eller pædagogisk praksis, der fungerer Uden fejl.
Men barnet tilhører endnu mindre staten, og jeg tvivler på, at en stat er i stand til det at elske et barn på den
måde, som selv en ufuldkommen familie kan, hvad enten det er biologisk eller adaptiv, traditionel eller
moderne. Staten er ikke et sted for følelser, men følelserne er afgørende for kognition og selvets
udvikling. Når staten trænger ind i familiens anliggender for at udføre hensynsløs fjernelse af børn
fra deres familier, er staten omdannet til et masseødelæggelsesvåben af familie. Værtsfamilien, som
statistisk set ikke ser ud til at levere denne service som en velgørenhedshandling, især i betragtning af
betalinger leveret af staten, kan det ikke erstatte den adaptive, biologiske, traditionelle eller moderne
familie.
I både Sverige og Norge er brugen af værtsfamilier dyrt for staten, løsningen der dukker op er i stigende
grad at bruge institutioner, der forvaltes af større virksomheder som f.eks. Argan eller Wallenberg,
der skaber midlertidige "børnehjem", centre for uddannelse, som det blev gjort tidligere, med de
deraf følgende rædsler, der har været afsløret af historikere. At møde statens magt er kun det
individuelle, skrøbelige og isoleret, især hvis han eller hun er barn.
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I anden del af denne undersøgelse og ved at analysere det svenske børnebeskyttelse system, lærte vi, at
staten var i centrum for alt. Og det er det samme i Norge. Barnet, inklusive 14-årige, havde ingen
beslutningskompetence.
Både familien og børnene er usynlige i beslutningsprocessen.
Derfor er kun staten tilbage.
Hvordan kom vi her?
Alt startede fra en perverteret opfattelse af lighed kombineret med reduktionisme, forklædt af
troldmændslærlinger og plejet af psykoanalyse og adfærdsmæssig adfærd.
Patologier for lighed
Det giver mening, at et økonomisk system skal skabe uligheder på grund af handlinger fra dets agenter, der
forfølger et legitimt sefish mål, og at staten bør bestræbe sig på at mindske sådanne uligheder, så alle kan
finde deres plads, selv om det er økonomisk og systemisk diskutabelt, fordi de økonomiske agenter som
forfølger et legitimt seflish mål også kan bidrage bevidst eller utilsigtet til det generelle velbefindende i
bredere relationer.
Man kan selvfølgelig være enig i, at den kulturarv, der har placeret mænd på førstepladsen i nogle
menneskelige samfund bør udfordres af staten for at kvinder skal have større lighed, da man erkender, at der
stadig er meget, der skal gøres på dette område.
Det er aftalt, at enhver form for forskelsbehandling skal tackles af staten i navnet af lighed.
Men lighed kan ikke på noget tidspunkt ontologisk benægte eller negere forskel. De sociale laboratorier i
Norge og Sverige er blevet fabrikker af patologier for lighed.
I navnet ligestilling mellem mænd og kvinder begynder man at benægte seksuel forskelle, der ikke kun er
fysiologiske forskelle, så de tillader skoler at indføre kønsteori, når det er seksuel differentiering, der
har gjort det muligt for sikre livet at sikre betingelserne for dets eksistens, vækst, mangfoldighed og
magt. Ligestilling betyder ikke standardisering eller ensartethed.
I navnet på lighed mellem voksne og børn begynder man at benægte de utallige forskelle, som adskil voksen
og barn. Et barn er ikke voksen. Han eller hun har hverken den erfaring eller en voksens viden, der
bestemmer beslutningstagningen. Hans og hendes hjernen gennemgår dybe omvæltninger og kun nogle
vigtige hjernestrukturer er modne i slutningen af ungdomsårene. Alle lærere ved, at du ikke underviser et
barn på 15 år på samme måde som du underviser et barn på 3 eller 10 år.
Et barn er ikke voksen, og de uddannelsesmæssige svar, som barnet får, kan ikke være det de samme som
dem, der gives til en voksen. Hvis et barn på 3 år, der fylder sit glas fra hanen og lader den løbe over i et par
minutter er det ikke fjollet, men udforsker fysikkens love. Det er nytteløst at skælde eller smække. Barnet
vil ikke forstå det og undlade at gøre det. Vi kunne sende beskeden om fysikkens love og at udforske også
sig selv er en god ting. Men ikke at skælde ud på barnet betyder ikke at vandet spildes. Forklaring af den
indvirkning, det kan have på familiens økonomi eller på økosystemet er lige usandsynligt for at blive
forstået. Men hvad vi kan sige er, at fysikkens love dikterer de grænser, der er til alt, og hvis barnet ikke
lukker vandhanen, vil vandet fortsætte med at strømme indtil brønden løber tør. Vi kan også sige, at et 10årigt barn er i stand til at forstå økologiske og monetære argumenter, hvis de gentages og linkes til andre
eksempler end vand, der strømmer fra en vandhane. Kort sagt, ved hvert trin i et barns udvikling, har han
eller hun brug for et passende svar.
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Et barn er ikke lig med en voksen, og et 3-årigt barn er ikke det samme som en 10-årig.
Dette betyder ikke, at den ene eller den anden skal have mindre hensyn eller mindre vægt. Manglen på
lighed betyder ikke nødvendigvis indførelsen af nogen overlegenhed eller hierarki, bare anerkendelsen af en
forskel. Det betyder kun at svaret skal være passende.
Hvis et 3-årigt barn skal være lig med en 10-årig eller en voksen, og det svaret til den ene skal være lig
svaret til den anden er at benægte deres forskelle, at benægte det åbenlyse, at indføre en bias af analogi.
Kriminalisering af forældre for spanking af et barn med den begrundelse, at man ikke spanker en voksen
introducerer en bias af analogi. Og når vi beslutter det, under hilsen lovens handling, fysisk vold, der
tidligere blev brugt af chefer til at disciplinere deres medarbejdere er ikke længere acceptabel adfærd, og det
bør vi derfor stille spørgsmålstegn ved brugen af spanking med et barn introducerer vi også en bias af
analogi. Og det er vi også også indføre en bekræftelsesforstyrrelse, fordi vi glemmer at anerkende den vold
fortsætter med at eksistere i arbejdslivet. Det har kun ændret form og er nu mere snigende og mere
psykologisk, også i Sverige og Norge. Truslen om afskedigelse for en medarbejder eller truslen for en chef
om ikke længere at have et marked er også former for vold i arbejdslivet og forårsager alvorlig psykologisk
og fysiske skader. Vi fremmer forvirring ved at sammenligne den medarbejder, der engang var en tid ramt af
hans chef med nutidens barn, der blev smækket af hans forældre.
Faktisk slog bosserne ikke, men ramte. Spanking uden at skade barnet er ikke misbrug. Det er et svar, som
et lille barn kan forstå, da det stopper spild af vand og hans eller hendes fysiske eller psykiske helbred vil
ikke være i fare. Nogle børn holder op med at spilde vand. Andre vil trodse deres forældre og nogle af disse
kan faktisk ikke være i stand til at kontrollere sig selv, men det er sandsynligvis børn, der har et problem
med inhibering, og dette manifesterer sig under andre omstændigheder. Spanking er tydeligvis ikke et
passende svar, og det er nok til, at dets anvendelse droppes.
Men at kriminalisere forældre og tage deres barn væk - eller endda pålægge en økonomisk bøde - er
endnu mindre passende for forældrene så meget som for barnet.
Uddannelse af forældre og eliminering af de faktorer, der fører til misbrug, er det eneste mulige anvendelse.
Denne bias af analogi og denne patologi af lighed eksisterede allerede i Sverige i 1979 da antispankingloven blev vedtaget, som vi lærer af Jean-François Held, hvis artiklen i Express blev gengivet på
hjemmesiden for NKMR, den nordiske Udvalget for Menneskerettigheder. Argumentet blev brugt om, at "vi
må ikke slå et barn fordi vi ikke spanker voksne "eller" chefer rammer ikke længere deres medarbejdere, så
vi burde ikke spank børn ”og fødte denne lov.
Lad os understrege, at på det tidspunkt i Sverige havde nogle intellektuelle stillet spørgsmålstegn ved har
brug for at vedtage en sådan lov, da svenske forældre ikke disciplinerer deres børn ved spanking dem. Og
tilhængerne af loven svarede, at denne lov ikke var bindende,men var kun beregnet til at være
uddannelsesmæssig. I dag Marisol Touraine og Laurence
Rossignol har netop taget dette afstået op: loven er symbolsk. Så bliver det bindende, som i Sverige og
Norge. Det er resultatet af tilvænningsprocessen: trin trin for trin øges begrænsningerne, da det
hævdes, at tidligere versioner var ikke tilstrækkeligt bindende, og at folket allerede accepterede ideen.
Sagen om et barn, der er slået af hans forældre, vil blive taget for at gøre loven mere accepteret: det er
processen med bevidstgørelse. Alt dette er velkendt for psykologi. Og vi vælger de modeller, der passer til
os, de videnskabelige resultater, der passer os, og glemmer alt det andet: forudindtaget partiskhed . Ingen
videnskabelig undersøgelse har nogensinde bevist, at mild spanking forårsager alvorlige psykiske skader
hos børn. Når en sådan undersøgelse kommer ud, er det modsagt af en anden, og professor Christopher
Ferguson, en specialist i bias psykologi, bekræftet for mig i en privat samtale, at metaanalysen af Professor
Gershoff ikke kunne kaste nyt lys. Problemet er dog, at undersøgelser, der "beviser", hvad man vil bevise,
får altid mere omtale. Loven er så pakket og anvendt.
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I virkeligheden kunne denne lov være et første skridt i retning af statens kontrol med familier. Det andet
trin kunne være at overveje, at familien ikke har ret til at opdrage et barn, da det kunne indgyde ideer,
der er i modstrid med visionen om staten og det socialkonsensus opnået ved tilvænning.
Komplet faktaark tilgængeligt på UNICEFs websted
[Tilføjelser fra oversætteren følger. Oplysninger vedrørende børnesikkerhed og fjernelse af børn.
• Safe Schools 2012: Medicinske foreninger, læger og førende forskere opfordrer til sikre teknologier i
skolerne
• Irland: Overvejer du hjemmeundervisning i september? Her er alt hvad du har brug for at vide om de
praktiske skridt at tage
• I en video med titlen “Alerte sur les enfants retirés de leur famille à cause du COVID ”(Advarsel om
børn, der er fjernet fra deres familie på grund af COVID- 19), en fransk dame taler om jobtilbud, der
er offentliggjort i Tyskland for folk til at arbejde i karantænelejre for børn med Covid. Hun taler også
om en artikel offentliggjort i den tyske avis Die Welt den 6. august 2020, der siger, at børn i alderen
3-11, der tester positive, skal holdes sammen, og adskilt fra alle andre i familien, og at hvis disse
foranstaltninger ikke respekteres, skal børnene fjernes med magt og føres til karantænelejre. Hun
siger også, at dette allerede er gjort. (Corona- Karantæne - Gesundheitsämter drohten, Kinder in
Heime abzusondern“
(Korona-karantæne - sundhedsembedsmænd truede med at "adskille" børn i hjem) Tyske forældre står
til fængsel, hvis de ikke begrænser COVID-mistankebørn til deres egne værelser
UK Column News om fjernelse af børn i henhold til Corona virus Act 2020
• Tidsplan 21 til Corona virus Act 2020
• 2. Beføjelser til en folkesundhedsofficer i henhold til Corona virus Act 2020
• PHO kan instruere, fjerne eller anmode en konstabel om at fjerne, en individuelt til et sted, der er
egnet til screening og vurdering.
• 6.2 Du må kun udøve dine beføjelser med hensyn til screening og vurdering i henhold til afsnit 10 og
pålæggelse af krav og begrænsninger i henhold til § 14 for et barn i nærværelse af:
• (a) en person, der har ansvar for barnet eller
• (b) hvis ingen sådan voksen er til stede, en voksen som du anser for at være passende (såsom en
socialrådgiver, en lokal myndigheds nøglearbejder slægtning eller plejepleje) under hensyntagen til
barnets synspunkter
(Punkt 18, stk. 4).]
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BILAG 5
UDVALG AF REFERENCER VED POLITISKE TAL
TIL "NY VERDENSORDEN"
Alle de nylige præsidenter i Frankrig, fra Sarkozy til Macron til Holland, har krævet
oprettelsen af denne "nye verdensorden" (som faktisk er en ikke-valgt global
regering, der tjener hemmelige transnationale grupper) - Jacques Attali, tæt på François
Mitterrand og mentor for præsident Macron bekræftede disse intentioner.
[Oversætterens note: de originale franske poster er blevet erstattet og suppleret
med en række tilbud, der på lignende måde angiver den aktuelle status quo.]
Ny verdensorden
Regeringerne for de vestlige nationer, hvad enten det er monarkier
eller republikker, er overgået til de usynlige hænders
plutokrati, internationalt i magt og forståelse. Det var, jeg vovede
at foreslå, denne halvkultkraft, som ... skubbede massen
af det amerikanske folk ind i 1. Verdenskrigs heksekeddel.
– Generalmajor JFC Fuller , britisk militærhistoriker, l941
Vi er på randen af en global transformation. Alt hvad vi behøver, er
den rigtige store krise , og nationerne vil acceptere den nye
Verdensorden.
– David Rockefeller
–
En lille pandemi vil sætte os i stand til at etablere en global regering.
- Jacques Attali , 13. maj 2009, nær ven af præsidenten
François Mitterrand og mentor for præsident Macron
For at opnå en verdensregering er det nødvendigt at fjerne menneskers sind, deres
individualisme, loyalitet over for familietraditioner, national patriotisme og religiøse dogmer .
- G. Brock Chisholm, medstifter af World Federation for Mental Health,
tidligere direktør for FNs Verdenssundhedsorganisation
Jeg vil ikke profetere, jeg gentager blot, at vi i øjeblikket arbejder diskret, men
med al vores magt for at fjerne denne mystiske politiske styrke kaldet suverænitet ud af
kløerne på de lokale nationale stater i vores verden. Og hele tiden benægter vi med
vores læber, hvad vi laver med vores hænder, for at forhindre suveræniteten for
lokale nationale stater i verden er stadig kætteri, som en statsmand eller en publicist kan måske ikke blive
brændt på bålet, men bestemt udstødt og miskrediteret.
Den lokale suverænitets drage kan stadig bruge tænderne og kløerne, når den er trængt op i en krog.
– Arthur Toynbee, medlem af Fabian Society, 1931
Franske præsidenter, der opfordrer til den "nye verdensorden":
Macron opfordrer til en ny global økonomisk orden
Macron lui aussi veut un "Nouvel Ordre Mondial" .... et Asselineau? 29/08/2017
Præsident Chirac opfordrer til "Ny verdensorden" - 2004
Sarkozy veut imposer le nouvel ordre mondial (NWO)
François Hollande et le nouvel ordre mondial
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Vi er taknemmelige over for Washington Post, New York Times, Time Magazine og
andre store publikationer, hvis direktører har deltaget i vores møder og respekteret
deres løfter om diskretion i næsten 40 år ... Det ville have været umuligt for os
at udvikle vores plan for verden, hvis vi var blevet udsat for offentlighedens lys
i disse år. Men verden er mere sofistikeret og parat til at marchere

mod en verdensregering. Den overnationale suverænitet for en intellektuel elite og
verdensbankmænd foretrækkes helt sikkert frem for den nationale autobestemmelse, der blev praktiseret i
fortiden, i århundreder.
– David Rockefeller, Trilateral Commission 1991
Dette nuværende mulighedernes vindue, hvorunder en virkelig fredelig og indbyrdes afhængig
verdensorden kan opbygges, vil ikke være åben så længe - vi er på randen af en
global transformation. Alt, hvad vi har brug for, er den rigtige store krise, og nationerne vil acceptere
den nye verdensorden.
– David Rockefeller, 23. september 1994
–
Ved udgangen af dette årti vil vi leve under den første One World Government, der
nogensinde har eksisteret i nationers samfund ... en regering med absolut autoritet til at beslutte
de grundlæggende spørgsmål om overlevelse . En verdensregering er uundgåelig.
– Karl Wojtyla, aka Pave Johannes Paul II
–
Ingen vil komme ind i den nye verdensorden, medmindre han eller hun giver et løfte om tilbedelse af
Lucifer . Ingen vil gå ind i New Age, medmindre han tager en Luciferian Initiation.
- David Spangler , direktør for FNs planetariske initiativ,
en grundlægger til New Age-bevægelsen
Affolkning
Menneskehedens fælles fjende er mennesket . I søgning søger efter en ny fjende, der kan forene os, kom vi
på ideen om, at forurening, truslen om global opvarmning, vandmangel,
hungersnød og lignende, der kan betale regningen. Alle disse farer er forårsaget af menneskers
intervention, og det er kun gennem ændrede holdninger og adfærd, de kan
overvindes. Den virkelige fjende er menneskeheden selv.
– Rom i Rom , den første globale revolution1991
… Siger til dem, der bor på jorden, at de skal gøre et billede af udyret
... Og han havde magt til at give udyrets billede liv, så billedet af
udyret kunne tale og forårsage, at de mange som ikke ville tilbede billedet af
udyret skulle dræbes . ”

–

Åbenbaringen 13: 14-15

Global bæredygtighed kræver en bevidst søgen efter fattigdom , reducerede ressource forbrug og indstillede niveauer af dødelighedskontrol .
– Professor Maurice King
Mine tre hovedmål ville være at reducere den menneskelige befolkning til omkring 100 millioner
på verdensplan, ødelægge den industrielle infrastruktur og se vildnisset, med dets fulde
besætning af arter, der vender tilbage over hele verden.
– Dave Foreman, medstifter af Earth First!
Mennesker, som en art, har ikke mere værdi end snegle.

–
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John Davis , redaktør af Earth First! Tidsskrift

Mennesker på Jorden opfører sig på nogle måder som en patogen mikroorganisme eller lignende
cellerne i en tumor.
– Sir James Lovelock , Healing Gaia
–
Jorden har kræft, og kræften er mennesket .
– Club of Rome , menneskeheden ved vendepunktet
En kræft er en ukontrolleret multiplikation af celler; befolkningseksplosionen er en
ukontrolleret multiplikation af mennesker . Vi skal flytte vores indsats fra behandlingen af
symptomer til udskæring af kræften. Operationen vil tilsyneladende kræve mange
brutale og hjerteløse beslutninger.
– Prof Paul Ehrlich , Befolkningsbomben
Et rimeligt skøn for et industrialiseret verdenssamfund i det nuværende nordamerikanske
materielle levestandard, ville være 1 milliard. På den mere sparsomme europæiske standard for
liv, 2 til 3 milliarder ville være muligt.
– Forenede Nationer, Global Biodiversity Assessment
–
En samlet befolkning på 250-300 millioner mennesker, hvilket er et fald på 95% fra nuværende niveauer,
vil være ideelt.
– Ted Turner, grundlægger af CNN og større FN-donor
...resultatet for den ideelle bæredygtige befolkning er derfor mere end 500 millioner, men mindre
end en milliard.
– Club of Rome , mål for menneskeheden
En amerikaner bebyrder jorden meget mere end tyve Bangladeshere. Dette er en
frygtelig ting at sige. For at stabilisere verdens befolkning skal vi eliminere 350.000
mennesker pr. dag. Det er en forfærdelig ting at sige, men det er lige så slemt ikke at sige det.
– Jacques Cousteau, UNESCO Courier
Udryddelsen af den menneskelige art kan ikke kun være uundgåelig, men en god ting.
– Christopher Manes, Jorden først!
Udryddelsen af Homo Sapiens vil betyde overlevelse for millioner, hvis ikke milliarder, af
Jordboende arter. Udfasning af menneskeheden løser ethvert problem på Jorden
- socialt og miljømæssigt.
– Ingrid Newkirk, tidligere præsident for PETA
Fødsel bør være en strafbar forbrydelse mod samfundet , medmindre forældrene har en
offentlig tilladelse. Alle potentielle forældre skal være forpligtet til at bruge præventions
kemikalier, regeringen udsteder modgift til borgere, der er blevet gravide .
– David Brower, første administrerende direktør for Sierra Club
Transformation af samfundet
Demokrati er ikke et universalmiddel. Det kan ikke organisere alt, og det er uvidende om sin egne
grænser. Disse fakta må ses i øjnene. Selvom dette måske lyder ugudeligt,
demokrati er ikke længere velegnet til de opgaver, der ligger i fremtiden . Kompleksiteten og
den tekniske karakter af mange af nutidens problemer tillader ikke altid valgte
repræsentanter til at træffe kompetente beslutninger på det rigtige tidspunkt. ”

130

Created for free by https://foxyutils.com

– Rom i klubben, Den første globale revolution, 1991
En ivrig og ængstelig bevidsthed udvikler sig for at antyde, at grundlæggende ændringer vil og
skal finde sted i verdensordenen og dens magtstrukturer, i fordelingen af
formue og indkomst. Måske kan kun en ny og oplyst humanisme tillade
menneskeheden at forhandle om denne overgang.
– Romklubben , menneskeheden ved vendepunktet1974
I naturen fortsætter organisk vækst i henhold til en hovedplan, en tegning. Sikken en
"masterplan" mangler i processen med vækst og udvikling i verden
system. Nu er det tid til at udarbejde en masterplan for bæredygtig vækst og verdens
udvikling baseret på global fordeling af alle ressourcer og et nyt global økonomisk
system. Ti eller tyve år fra i dag vil det sandsynligvis være for sent.
– Romklubben , menneskeheden ved vendepunktet1974
”Effektiv udførelse af Agenda 21 vil kræve en dybtgående omorientering af alle mennesker
i modsætning til noget, verden nogensinde har oplevet et stort skift i prioriteterne for
både regeringer og enkeltpersoner og en hidtil uset omplacering af menneskelige og
økonomiske ressourcer. Dette skift vil kræve, at en bekymring for konsekvenserne for miljøet
af enhver menneskelig handling integreres i det individuelle og kollektive
beslutningstagning på alle niveauer. ”
– FN-dagsorden 21Målet er nu et socialistisk, omfordelingssamfund , som er naturens rette forvalter
og samfundets eneste håb.
– David Brower, grundlægger af Friends of the Earth
Hvis vi ikke vælter kapitalismen , har vi ikke en chance for at redde verden
økologisk. Jeg tror, det er muligt at have et økologisk sundt samfund under socialisme .
Jeg tror ikke, det er muligt under kapitalismen.
– Judi Bari, hovedarrangør af Earth First!
Er ikke det eneste håb for planeten, at de industrialiserede civilisationer kollapser ? Er det ikke vores
ansvar at få det til det?
– Maurice Strong, grundlægger af FNs miljøprogram
En massiv kampagne skal iværksættes for at udvikle USA. Udvikling
betyder at bringe vores økonomiske system i overensstemmelse med virkelighedens økologi
og verdens ressourcesituation.
– Paul Ehrlich, Professor i befolkningsstudier
Det eneste håb for verden er at sikre, at der ikke er et andet USA. Vi
kan ikke lade andre lande have det samme antal biler, mængden af industrialisering,som
vi har i USA. Vi er nødt til at stoppe disse Tredjeverdens landes lige hvor de er.
– Michael Oppenheimer, Miljøforsvarsfond
Dataene betyder ikke noget. Vi baserer ikke vores anbefalinger på dataene. Vi
baserer dem på klimamodellerne.
– Prof. Chris Folland, Hadley Center for Klimaforudsigelse og Forskning
Modellerne er praktiske fiktioner, der giver noget meget nyttigt.
– Dr. David Frame, klimamodeller, Oxford University
Det betyder ikke noget, hvad der er sandt, det betyder kun, hvad folk mener er sandt.
– Paul Watson, medstifter af Greenpeace
Den eneste måde at få vores samfund til virkelig at ændre sig på er at skræmme folk med muligheden
for en katastrofe.
– Professor emeritus Daniel Botkin
Vi er på randen af en global transformation. Alt, hvad vi har brug for, er den rigtige store krise ...
– David Rockefeller, Eksekutivmedlem i Rom
Begrebet national suverænitet har været uforanderligt, faktisk et helligt princip for
internationale forbindelser. Det er et princip, der kun giver langsomt og modvillig afgives til
nye krav om globalt miljøsamarbejde .
– FN-kommission for global styringsrapport
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Der er biskopper ... som ... er underdanige til deep state , til globalismen, til at tilpasse sin
tænkning til den nye verdensorden. … [D]et er vigtigt, at de gode - som er det
flertallet - vågner op af deres træghed og ikke accepterer at blive bedraget af et
mindretal af uærlige mennesker med uundgåelige formål.
Ærkebiskop Viganò's brev til præsident Trump:
"Der er en evig kamp mellem godt og ondt"
Worldshift 20-erklæring, 2011: “Et helt systemskift”. Denne erklæring beskriver
målene for oligarkernes "Great Reset" konstrueret af den falske pandemi. Denne
Worldshift 20-erklæring blev udarbejdet af Ervin Laszlo, grundlægger af Club of Rome i
Ungarn, af Club of Budapest og af “Worldshift”, organisationen han oprettede, for at få
de internationale projekter fra Club of Budapes udbredtt.
Dette indsneget program for global transformation, understøttet af "ledende skikkelser" som
Deepak Chopra, Bruce Lipton og Lynne McTaggart, er intet mindre end en maoistisk
Kulturrevolution, der består i at knuse og genskabe menneskeheden, samfundet,
nationalstater, økonomi, regeringsførelse og religion, mens den eneste rolle “folket”
formodes at spille i denne hemmelige marxistiske afskaffelse af alt, hvad de nogensinde har kendt
og været og elsket er "at vælge kloge ledere":
• Vi er kaldet til at tage initiativer, der indtil for nylig havde virket usandsynlige,
hvis ikke direkte umulige. Men nu er verden blevet omarrangeret, nulstillings knappen er blevet ramt. ... Vi skal nu ... samarbejde med hinanden gennem den
største sociale transformation, vi nogensinde har oplevet.
• Aktuelle globale systemer for økonomi, regeringsførelse, samfundsorganisation og
økologiske forhold mellem menneskehed og natur skal straks genoprettes.
• Kun global tænkning kan nå disse mål, men de til dato langvarige effekter
af nationalisme og stammekulturer blokerer for reel fremgang.
• Vi er nødt til at erstatte de forældede forestillinger om nationalstater.
• Det menneskelige samfund har brug for omfattende strukturreformer .
• Vi er nødt til at efterlade alt, hvad vi kender, for at komme derhen, hvor vi har brug for
at gå til.
• Der skal være en systemisk grundig genopfindelse af ethvert aspekt af menneskeheden.
• Vi er nødt til at redesigne vores samfund.
• Der kræves en grundig transformation af nuværende strukturer og praksis.
• Regeringer skal overveje, om hele begrebet spiritualitet har brug for
at blive omformuleret i lyset af et globalt samfund.
• Der skal etableres en ny bundlinje, der inkorporerer trivsel for
miljø og mennesker som en del af det sociale tilbud i samfundet med en begrænset
forpligtelsesenhed.
• ... Ved at integrere disse data over årtier får vi Social Harmony Index
(SHI), en sammensat evaluering af ethvert samfund og dets rangering i verden. ...
[Dette] vil tjene som en referenceramme for hvert lands udvikling og
anspore til afhjælpning af afvigelser [fremhævelse tilføjet] , øge virkningen af
den offentlige mening om regeringen. Hver nation skal nu se efter
intensivere SHI-konkurrencen og svække BNP-konkurrencen i verden.
• Det er folkets ansvar at vælge en ledelse, der er kyndig og vis.
Penge
Vi har i dette land en af de mest korrupte institutioner, verden nogensinde har set. Jeg
henviser til Federal Reserve Board og Federal Reserve Banks, i det følgende kaldet
Fed. Fed har snydt USA´s regering og det amerikanske folk
for så mange penge, at nationens gæld kunne være betalt.Forfald
og Fed's ugudelighed har kostet penge, der kunne betale statsgælden flere
gange. Denne onde institution har forarmet og ødelagt folket i disse forenede
Stater, er selv gået gået konkurs og har praktisk taget sørget for vores regerings konkurs. Det er sket
gennem huller i lovgivningen, hvorunder der opereres, gennem
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Feds fejladministration af loven og gennem den korrupte praksis fra
de pengegriske, der kontrollerer den.
Nogle mennesker tror, at Federal Reserve Banks er en institutioner under den amerikanske regering
De er private monopoler, der snylter på befolkningen i forenede
Stater til fordel for dem selv og deres udenlandske kunder, udenlandske og indenlandske
spekulanter og svindlere; og rige og rovdrivende pengeudlånere. I den mørke besætning af
finansielle pirater er der er dem, der ville skære en mands hals over for at få en dollar ud af hans
lomme; der er dem, der sender penge til stater for at købe stemmer der skal kontrollere vores
lovgivere; der er dem, der opretholder international propaganda med henblik på at
snyde os til at give nye indrømmelser, der gør det muligt for dem at dække over deres
tidligere ugerninger og igangsætte deres gigantiske rækker af kriminalitet ”
Disse tolv private kreditmonopoler blev bedragerisk og illoyalt støttet af dette
lands bankfolk, der kom her fra Europa og tilbagebetalte vores gæstfrihed ved at
underminerer vores amerikanske institutione. Disse bankfolk tog penge ud af landet for
at finansiere Japans krig mod Rusland. De skabte en terrorperiode i Rusland med
vores penge for at hjælpe krigen på gled. De anstiftede den separate fred mellem
Tyskland og Rusland og kørte således en kile ind mellem de allierede i verdenskrigen. De
finansierede Trotskijs passage fra New York til Rusland, så han måske kunne hjælpe til
ødelæggelse af det russiske imperium. De plyndrede og anstiftede den russiske
revolution og stillede en stor fond af amerikanske dollars til rådighed for Trotskij i en af
deres filialbanker i Sverige, så russiske hjem, gennem ham,grundigt kunne blive
brudt op, og russiske børn blev skilt fra deres naturlige beskyttere. De
er senere begyndt at bryde de amerikanske hjem op og flytte de amerikanske
børn.
– Kongresmedlem Louis McFadden, 1934
Jeg er ligeglad med, hvilken marionet der placeres på tronen i
England for at herske over imperiet, hvor solen aldrig går ned.
Manden, der styrer Storbritanniens pengemængde,
kontrollerer det britiske imperium, og jeg kontrollerer den britiske
pengemængde.
- Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) og
grundlægger af House of Rothschild
Når en regering er afhængig af bankfolk i forhold til
penge, kontrollerer de og ikke regeringens ledere
situationen, da den hånd, der giver, er over den hånd, der tager. Penge har
intet moderland; finansfolk er uden patriotisme og uden anstændighed; deres eneste objekt
er gevinst .

–

Napoleon Bonaparte

Den bedste måde at ødelægge det kapitalistiske system på er at nedlægge valutaen.

–

Vladimir Lenin

Hvis det amerikanske folk nogensinde tillader private banker at kontrollere spørgsmålet om deres valuta,
så vil de banker og virksomheder, der vokser op omkring dem først ved inflation og derefter ved deflation, fratage
folket al ejendom, indtil deres børn vågner op hjemløse på det kontinent, deres fædre erobrede.
– Thomas Jefferson , 1816:
De få, der forstår systemet, vil enten være så interesserede i dets fortjeneste eller være
afhængig af dets favorisering, at der ikke vil være nogen modstand fra denne klasse, mens den store
menneskemasse, på den andenside, mentalt er ude af stand til at forstå
en enorm fordel, som kapitalen får fra systemet, vil bære dens byrder
uden klage, og måske uden engang at have mistanke om, at systemet er skadeligt i forhold til
deres interesser.
– Det Rothschild-brødre i London skrev til medarbejdere i New York, 1863.
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Den, der styrer mængden af penge i vores land, er absolut mester i al industri
og handel, og når du er klar over, at hele systemet er meget let at kontrollere,
på den ene eller anden måde, af nogle få magtfulde mænd øverst, behøver du ikke at få at vide, hvorfra
perioder med inflation og depression stammer.
- Præsident James A. Garfield, 1881, to
uger før han blev myrdet
Det er godt nok, at folk i nationen ikke forstår vores bank- og pengemarkedsystem, for hvis de gjorde det,
tror jeg, at der ville være en revolution inden i morgen formiddag.
– Henry Ford, 1863-1947
–
Processen, hvormed banker skaber penge, er så enkel, at sindet frastødes. Med
noget så vigtigt, virker kun et dybere mysterium anstændigt.
– John Kenneth Galbraith, Økonom
Det emne, der har fejet ned gennem århundrederne, og som skal bekæmpes før
eller siden, er folket versus bankerne.
– Lord Acton, 1834-1902, Lord Chief Justice of England
–
Kammerater, vær ikke bekymrede over alt det, du hører om glasnost og perestroika
og demokrati i de kommende år. Disse er primært til udgående forbrug.
Der vil ikke være nogen væsentlig intern ændring inden for Sovjetunionen bortset fra for
kosmetiske formål. Vores formål er at afvæbne amerikanerne og lade dem falde i søvn.
– Mikhail Gorbatjov, 2. november 1987, medlem af Club of Madrid
–
Det moderne banksystem fremstiller penge ud af ingenting. ... Bank blev
undfanget i uretfærdighed og blev født i synd. ... Men hvis du vil fortsætte med at være slave af
bankerne og betale omkostningerne ved dit eget slaveri, så lad bankfolk fortsætte med at skabe
penge og kontrolkredit. … Bankfolk ejer jorden. Tag det væk fra dem, men lad dem beholde
magten til at skabe penge og kontrollere kredit, og med et strejf af en pen vil de
skabe nok til at købe det tilbage.
- Sir Josiah Stamp, 1880-1941, præsident for Bank of England 1928-1941,
industri, økonom, embedsmand, statistiker, forfatter og bankmand
Penge er en ny form for slaveri og kan skelnes fra den gamle simpelthen ved, at
det er upersonligt - at der ikke er noget menneskeligt forhold mellem mester og slave.

–

Leo Tolstoj, 1828-1910

Der er ingen mere direkte måde at få kontrol over en nation end gennem dens kredit
(penge) system.
– Phillip A. Benson, American Bankers 'Association, 8. juni 1939
Spørgsmålet i dag er det samme, som det har været gennem hele historien, om mennesket skal have
lov til at bestemmesig selv eller blive styret af en lille elite.
– Thomas Jefferson, 1743-1826)
Rockefellers og deres allieredes drivkraft er at skabe en verdensregering,
kombinere superkapitalisme og kommunisme under det samme tag, alt sammen under deres
kontrol ". Mener jeg sammensværgelse? Ja det gør jeg, jeg er overbevist om, at der er et sådan et komplot,
international i rækkevidde, generationer gamle i planlægning og utroligt onde i intentioner.
- Kongresmedlem Larry P. McDonald, 1976, dræbt i Koreansk
fly 747, der blev skudt ned af sovjeternePræsidentens højtstående embede er blevet brugt til at fremme et
komplot om at ødelægge amerikanernes
frihed, og inden jeg forlader kontoret, skal jeg informere borgeren om hans situation.
– Præsident John F. Kennedy, 10 dage før han blev myrdet
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”I regeringsrådene skal vi beskytte os mod erhvervelse af uberettiget
indflydelse, uanset om det søges eller ikke er ønsket, af det militærindustrielle kompleks. Potentialet
for den katastrofale stigning af misplaceret magt eksisterer og vil fortsætte. Kun ved at alarmere
kyndige borgere, kan ... (demokratiet beskyttets)
– Præsident Dwight Eisenhower Farvel Address, 1961
–
Krig mod menneskeheden
Mikrobølge stråling kan blinde dig, ændre din adfærd, forårsage genetisk skade, endda
dræbe dig. Risikoen er skjult for dig af Pentagon, udenrigsministeriet,
og elektronikindustrien.
– Paul Brodeur, The Zapping of America1977
–
Retningslinjer for eksponering af elektromagnetisk stråling . Nazi-videnskabsmand Herman P. Schwan
arbejdede på Kaiser Wilhelm Institute of Anthropology, Human Arvelighed og
Eugenik. Han blev bragt til USA under Operation Paperclip og ansat af
US Navy. Schwan er ansvarlig for de nuværende "kun termiske" "sikkerhedsretningslinjer",
som ikke tager hensyn til de biologiske virkninger på menneskekroppen - vidnesbyrd om over
31.000 undersøgelser - og som derfor er helt ubeskyttede.
Men selv Schwan “fastholdt konsekvent, at hans dosisgrænse sandsynligvis ikke er sikker for
mere end en time ”.
- Dr. Robert O. Becker og Brian Selden, The Body Electric:
Elektromagnetisme og fundamentet for livet , s.306
Sammenlignet med kontinuerlig bølgestråling, er pulserede mikrobølgefelter med den samme
gennemsnitlige hastighed af energideponering i væv generelt mere effektive til fremstilling af en
biologisk respons.
- "International" "Kommission" om ikke-ioniserende stråling
"Beskyttelse", 1998 "Sikkerhed" Retningslinjer
Alle trådløse kommunikationsenheder kommunikerer i det mindste delvist via pulsering, og
jo smartere de er, jo mere pulserer de. Pulserende EMF'er er i de fleste tilfælde meget mere
biologisk aktive end ikke-pulserende EMF'er med den samme gennemsnitlige intensitet, men
pulsationer ignoreres i sikkerhedsretningslinjerne på trods af, at næsten alle vores
aktuelle eksponeringer er stærkt pulserende.
– Professor emeritus Martin Pall
–
[Den] videnskabelige debat er blevet kapret af virksomheders interesser fra Telecom
industrien. ... Europa-Kommissionen [og] de fleste medlemslande ... ganske enkelt
lukker øjnene [for] ægte videnskabelige fakta og tidlige advarsler. Vi har set nøjagtigt
samme scenarie i debatten om tobak, asbest, klimaændringer og pesticider.
– Klaus Buchner og Michèle Rivasi, Medlemmer af Europa-Parlamentet
–
Uanset hyppighed kan EMF-stråling være enten termisk - som menneskekroppen
kan fornemme / detektere eller ikke-termisk - som menneskekroppen ikke kan fornemme / detektere. EMF'er
er usynlige, tavse, lugtfri og smagløse, og det er en afskyelig forbrydelse mod menneskeheden,
at nutidens 'sikre' eksponeringsgrænser udelukkende er baseret på de termiske effekter.
- JG Flynn, våbenekspert, trak sig tilbage fra canadiske væbnede styrker
( Congressional Briefing af fysiker Dr. Ted Litovitz, 12. juli 2001
Hvis de mere avancerede nationer i Vesten er strenge i håndhævelsen af strenge
eksponeringsstandarder, kan der være ugunstige virkninger på industriel produktion og
militære funktioner.
– Biologiske virkninger af elektromagnetisk stråling (radiobølger
og mikrobølger) Eurasionskommunistiske lande, 1976 -
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Department of Defense Intelligence Document udarbejdet af
US Army Medical Intelligence and Information Agency og
godkendt af Direktoratet for Videnskab og Teknik
Forsvarets efterretningstjenestes efterretning
I 1973— for 47 år siden, kendte Verdenssundhedsorganisationen (WHO) sandheden om
de skadelige virkninger af mikrobølgestråling. Det offentliggjorde et dokument (Biologiske effekter
og sundhedsrisici ved mikrobølgestråling), [der] beskriver primært de negative
effekter af mikrobølgestråling, også på neurologiske, vaskulære og hjertesystemer
som på skjoldbruskkirtlen og trombocytter; dokumentet rapporterer også, at mikrobølger kan forårsage type
II diabetes, søvnproblemer, grå stær, opacificering af den okulære linse og adfærdsmæssige
lidelser, blandt andet.
– Olga Sheean, WHO-cover-up, der koster os jorden
–
5G er et våben, der vil dræbe alt biologisk liv på denne planet. Det er en stor kurv med
teknologier, herunder autonome køretøjer, smarte målere, smarte byer, LED
gadelygter, som alle er en del af FNs dagsorden for "modstandsdygtige byer". Test af teknologier på
mennesker, væsener og i bylandskaber er folkedrab, en forbrydelse mod menneskeheden i strid med
Nürnberg-koden.
– Mark Steele, Våbenekspert
[På HAARP] Alt hvad jeg skal gøre er at sene mikrobølger op til ionosfæren…
mikrobølger, der går op til skyen i en indstillet vinkel, reflekteres ned på jorden, og
hvis jeg kontinuerligt bestråler hveden på dette måde, eller kvæg eller får, kan jeg skade
dem eller jeg kan reducere planters immunsystemer, så de ikke er sunde,
og de vil dø, og jeg kan forhindre deres vækst, og jeg kan bringe landet økonomisk ruin.
Jeg kan skade alle dyrene, alle køerne, alle fårene. Det er så let at gøre.
Du skal kun trykke på en knap, og du kan bringe et land økonomisk ødelæggelse.
– Barrie Trower, Våbenekspert
Hvis du nogensinde med et strøg kunne elektronificere ionosfæren på den rigtige måde, hvilket er
hvad HAARP kan gøre nu, kan du skabe en følelsesmæssig ændring i et stort segment af
befolkningen, hvilket skaber en sløv slags reaktion eller en meget energisk, oprørsk reaktion
Og det vil påvirke et stort antal, måske så mange som 70 procent af
befolkningen i regionen, hvor signalet blev genereret.
– Dr. Nick Begich, Forfatter, Engle Spil ikke denne HAARP
Vi har erklæret rummet som et operationelt domæne for NATO.
- Londonerklæring, Udstedt af statsoverhovederne og
Regeringen deltager i mødet i Norden
Atlantic Council i London, 3-4. December 2019
Udforskning og brug af det ydre rum, inklusive månen og andre himmellegemer,
skal udføres til gavn for og i alle landes 'interesse, uanset deres
grad af økonomisk eller videnskabelig udvikling, til profittering for hele
menneskeheden.
– Traktaten om det ydre rum (art. 1)
Vi kan ændre opførsel af væv, celler, organer og hele organismer ... du kan
forårsage op til seks gange højere fosterdødelighed og fødselsdefekter hos forsøgsdyr,
og disse felter er så svage, at du næppe kan opdage dem ... Det er kendt, hvordan man inducerer
ondartede sygdomme i humane celler ... og hvordan man kan helbrede dem ...
- Eldon Byrd, videnskabsmand ved Naval Surface Weapons
Center, USN, om MW-stråling i 1986
Et helt nyt våbenarsenal baseret på enheder designet til at introducere
subliminale meddelelser eller at ændre kroppens psykologiske og fysiske processer
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kapacitet, kan bruges til at gøre det enkelte menneske handicappet. Disse våben sigter mod at kontrollere
eller ændre psyken eller angribe de forskellige sensoriske og databehandlingssystemer i den
menneskelig organisme. I begge tilfælde er målet at forvirre eller ødelægge de signaler, der
normalt holder kroppen i ligevægt.
- Timothy L. Thomas , sindet har ingen firewall ,
(US Army War College, 1998)
Disse våben [mikrobølger] er farligere end atomødelæggelse - med
kendskab til hjernen, kan vi transformere, kan vi forme, direkte robotisere mennesket. Jeg tror
fremtidens store fare er, at vi vil have robotiserede mennesker, der ikke er
klar over, at de er blevet robotiseret.
- Dr. José Delgado, 1915–2011, professor i neurofysiologi, Yale University,
har udført forskning om sindskontrol gennem elektrisk stimulering af hjernen
5G - denne uprøvede, nye teknologi - sammen med tidligere generationer – er ikke kun en
trussel for livet og sundheden for vores træer, planter, dyr og dyreliv, men også ...
er helt i modsætning til livet på denne planet.
– Professor Olle Johnasson, Karolinska Institute, Sverige (pensioneret)
Vores overlevelse afhænger af evnen hos fastholdende forskere og andre mennesker med god vilje til at
bryde det militærindustrielle dødsgreb på vores politiske beslutningstagende institutioner.
- Dr. Robert O. Becker og Brian Selden, The Body Electric:
Elektromagnetisme og livsgrundlaget, s.329
5G kan være som en langsom Hiroshima.
Oleg Gregoriev, Formand for den russiske national
Udvalget om ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse
Hvilken slags verden ...?
• Sætter fortjeneste før mennesker, planeten og velstand?
• Afviser den slags videnskab, der giver mening for vores biologi og holder os i sikkerhed?
• Tvinger unge skolebørn til at blive udsat for høje niveauer af mikrobølgestråling?
• Straffer lærere for at forsøge at beskytte sig selv / deres elever mod WiFi stråling?
• Afviser den fysiske lidelse hos millioner af globale borgere med mikrobølgestråle sygdom?
• Har regeringer, der nægter at anerkende eller tale med deres vælgere om
den trådløse teknologi, der anvendes uden deres samtykke og uden begrænsninger,
overvågning eller kontrol?
• Beskæftiger industribasseede / -finansierede 'eksperter' til at bagatellisere farerne ved trådløs
teknologi?
• Underretter ikke offentligheden om de farer, som telekommunikationsindustrien selv har
identificeret
Hvilken slags Verdenssundhedsorganisation kondenserer verdensomspændende skade til fordel for
industri?
- Olga Sheean, Verdenssundhedsorganisationen:
Indstilling af standarden for en trådløs verden af skader
Den eksponentielle stigning i offentlig eksponering for elektromagnetisk stråling sætter
med stor risiko menneskehedens fremtid på spil. Historien viser, at FN og
dets søsterorganisationer har været ideologisk og økonomisk drevet af de samme
interesser, som har taget kontrollen og monopoliseret vores grundlæggende behov uden at bekymre sig
om livet på jorden. Dette krænker alt, hvad FN angiveligt står for og
ånden i traktaterne fra organisationen som forstået af offentligheden. Dette
FN kan ikke skelnes fra Orwells Big Brother.
- Planetary Association for Clean Energy, indsendelse
til De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd, 2019
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BILAG 6
Et budskab om fjernelse af børn
"Konspirationsteori? Sandt eller falsk? Jeg ved det ikke, men i betragtning af usikkerheden sender jeg ikke
min søn tilbage i skolen.
”Læs dette og send meddelelsen hurtigt, især til familier med børn i skole …
”Du vil ikke blive forurenet eller udryddet af virussen, men af fremtidens
multidosis vaccine. TILLAD IKKE AT BLIVE TESTET
“ COVID-19 betyder: Certificate of Vaccination IDentity hvor 19 1 = A og 9 = I for AI
= Kunstig intelligens.
Det er ikke navnet på virussen. Det er et stort internationalt program for slaveri
og befolkningsreduktion udviklet gennem årtier og blev lanceret i januar 2020 i løbet af
det sidste Davos [World Economic Forum-møde].
“Under disse betingelser, TILLAD IKKE DIG SELV AT BLIVE TESTET, virussen vil efter 70 dage
være inaktiv. Vi er allerede over dette punkt.
”Hvad der genaktiverer virussen er et immunsystem, der er svækket af vaccination. Hvad de
har til hensigt at injicere os med (7 vacciner, alle forfærdelige) er en reel nedstigning til helvede
med over 80% masseaffolkning. Hertil kommer 5G, som de
installerer i hver en by i hele verden for at svække vores immunforsvar. Dette er den rigtige
bombe i vores menneskelige krop!
”Bliv ikke testet - testene er værdiløse.
Testproducenterne siger, at ingen af testene kan opdage SARS-Cov-2-virus, men
kun en lille del af små uskadelige vira eller celleaffald (exosomer), der er en naturlig
del af vores mikrobiota. *
Så disse tests tjener kun til at bevise, at du ikke er syg, bare en sund transportør, men
ikke for dem - de vil erklære, at du er positiv! Derfor syg …
”Flere og flere testede vil fremstå positive på testene og nærmende sig 90%.
Det er deres mål!
”Derfor vælger de først vores børn, fordi de ikke kan pålægge voksne testen
i et demokrati.
Men i Frankrig fra den 11. maj vil de pålægge massetest i alle skoler (700.000 pr. uge).
Hver skoleleder modtager en ordrer på 61 sider fra uddannelsesrådet ( tal
om at drukne problemet med en tsunami af ord ) og pålægge testen uden at
informere forældrene på forhånd, da dette vil blive pålagt af staten
(også i alle institutioner, men i et andet trin: som ordrer til virksomheders - eller offentlige ansatte, som et
resultat af massearbejdsløshed osv.)
” Når de har testet dit barn, vil de tvinge al nær familie og kontakter til at blive
testet, komme i karentæne (derefter vaccineres).
Du har intet andet valg end at acceptere denne test, ellers beholder de dit barn dette vil fremstå mellem linjerne i ordren, der er sendt til hver skole. Vi er ikke syge,
bare sunde bærere ... bærere af masser af små vira, der vises på testene som et
positivt resultat - dette er deres kontrolstrategi ... dette er deres endelige løsning!
Det eneste, de har brug for, er dette: " At få hele verden til at tro, at verden er syg .
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”MEN DE HAR IKKE Nøglen, i det mindste endnu ikke. De ved, at vi ikke vil
forblive passive, hvorfor de har oprettet denne hemmelige, djævelske og strategiske plan:
AT KOMME EFTER OS VIA VORES BØRN.
Deres angrebspunkt: vores børn.
Deres strategi: test.
Lad os ikke give dem, hvad de vil have!
Lad os ikke lade dem kontrollere os.
At blive testet positivt er at blive mærket skadedyr, som jøderne blev.
” At nægte test er den eneste nøgle, der forhindrer dem i at påbyde os vaccination
(anden bølge), det er måden, vi kan forhindre dem i at pumpe tallene op og PÅLÆGGE
global vaccination mod 7 milliarder mennesker i den tredje bølge.
De kan ikke pålægge os vaccinen, fordi vi endnu ikke er i et diktatur - det
er hvad de sigter mod, når vi først er vaccineret, vil vi alle være syge, svækkede ... og
resten ved du ...
I Frankrig kan folk nægte massetest.
Derfor er den eneste besked, der skal sendes på alle sociale medier og overalt i
Frankrig er følgende: I løbet af disse 9 dage skal vi kun se og tale om
det følgende (efterlad dine bøger og stop med at se videoer, der beskæftiger sig med andre forhold).
Dette er et globalt nødopkald for at redde alle de lande, der endnu ikke er overtaget
ved total korruption eller diktatur.
Dette er den vigtigste besked at videregive i løbet af disse 9 dage - vi må kun tale
om dette:
BLIV IKKE TESTET, OG TILLAD IKKE DINE BØRN TESTES
UDEN DIT SAMTYKKE
”Hvis folk i Frankrig forstår denne besked, vil de ikke sende deres børn i skole, ind i statens kløer.
De bliver ikke massetestet.
Og de vil ikke blive tvunget til at blive vaccineret under den anden bølge.
Den eneste måde at redde vores menneskehed på er at gøre folk, der stadig har valget
forståeligt: lad være med at blive testet, giv dem ikke det svar, de ønsker, fald ikke i deres
fælde.
ALT kommer i flow herfra.
IKKE trængt op i en krog - IKKE testet - IKKE vaccineret.
”Vi skal udbrede denne besked på Facebook, videoer og alle medier.
Gør dine meddelelser klare.
Deres angrebspunkt: dine børn.
Deres strategi: testning.
Lad os ikke give dem, hvad de vil have. "

* [Oversætterens note: den sidste del af denne påstand blev faktisk ikke foretaget af
producenter, men af bl.a. Dr. Andrew Kaufman.]
Peter Koenig. Farce og djævelsk dagsorden for en "universal lockdown"
World Economic Forum: COVID-19-platform
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BILAG 7
MULTISYSTEM INFLAMMATORY SYNDROME BØRN (MIS-C)
Efter nye oplysninger om børn indlagt på grund af inflammatoriske symptomer
(klinisk ligner Kawasaki sygdom) og den mulige sammenhæng mellem dette syndrom
og COVID-19: *
[* Oversætteren har erstattet den originale franske artikel, der udelukkende beskæftiger sig med
Kawasaki sygdom med uddrag fra en nyere artikel (august 2020) om
multisystem inflammatorisk syndrom hos børn (MIS-C), som er tilgængeligt på engelsk
og giver et overblik over udviklingen siden den originale offentliggørelse af franskmændenes
version af denne rapport i maj 2020. Den fulde artikel er tilgængelig i fortrykt PDF
version her . ]
Multisysteminflammatorisk syndrom hos børn (MIS-C) associeret med SARS-CoV-2:
En systematisk gennemgang
Joseph Y. Abrams, ph.d., MPH, Shana E. Godfred-Cato, DO, Matthew E. Oster, MD, MPH,
Eric J. Chow, MD, Emilia H. Koumans, MD, Bobbi Bryant, MPH, Jessica W. Leung, MPH og
Ermias D. Belay, MD
Abstrakt
Objektiv
At udvikle en mere omfattende beskrivelse af multisystem inflammatorisk syndrom i
børn (MIS-C), et nyt syndrom forbundet med SARS-CoV-2, ved at udføre en systematisk
analyse af undersøgelser fra forskellige indstillinger, der anvendte forskellige inklusionskriterier.
Studere design
MIS-C-undersøgelser blev identificeret ved søgning i PubMed og Embase samt fortryk
opbevaringssteder og artikelhenvisninger til identifikation af undersøgelser af MIS-C-sager offentliggjort fra
25. april, 2020 til og med 29. juni 2020. MIS-C-undersøgelsesmetadata blev vurderet og oplysninger om
sagers demografi, kliniske symptomer, laboratoriemålinger, behandlinger og resultater blev
opsummeret og sammenlignet med andre studier.
Resultater
Otte undersøgelser blev identificeret, der repræsenterede i alt 440 MIS-C tilfælde. Undersøgelsernes
inklusionskriterier varierede: tre undersøgelser udvalgte patienter diagnosticeret med Kawasaki sygdom
(KD), to krævede kardiovaskulær involvering, og tre havde bredere multisystem-inklusionskriterier.
Patienternes gennemsnitsalder under studiet varierede fra 7,3 til 10 år, og 59% af patienterne var drenge. På
tværs af alle undersøgelser, udgjorde andelen af patienter med positive resultater for SARS-CoV-2 RT-PCRtest fra 13 til 69% og for serologi fra 75 til 100%. MIS-C patienter havde høj prævalens på gastrointestinal
(87%), dermatologisk / mucokutan (73%) og kardiovaskulær (71%) symptomer. Udbredelse af
kardiovaskulær, neurologisk og respiratorisk inddragelse adskilte sig markant efter kriterier for inkludering
af studier. Alle studier rapporterede forhøjet C-reaktiv protein, interleukin-6 og fibrinogen niveauer for
mindst 75% af patienterne i hver undersøgelse.
Konklusioner
Denne systematiske gennemgang af MIS-C-undersøgelser hjælper med at forstå dette nyligt identificerede
syndrom og kan være nyttigt til udvikling af en raffineret, universel case-definition af MIS-C.

140

Created for free by https://foxyutils.com

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) blev først underrettet om en klynge af uforklarlige
lungebetændelsestilfælde i Wuhan, Kina, den 31. december 2019. I løbet af de første seks måneder af 2020
blev coronavirus sygdom 2019 (COVID-19) en global pandemi med over 10 millioner
bekræftede tilfælde og over 500.000 dødsfald inden udgangen af juni. (1Selvom det forårsagende middel til
COVID-19 - alvorligt akut respiratorisk syndrom coronavirus 2 (SARS-CoV-2) - har vist sig
vanskelig at inddæmme, infektion hos børn og unge har generelt resulteret i mere mild eller
asymptomatiske tilfælde sammenlignet med voksne. ( 2 , 3 , 4)
Den 25. april 2020 advarede Det Forenede Kongeriges National Health Service (UK NHS)
læger mod et nyligt anerkendt syndrom med svær multisystembetændelse hos børn
med kliniske træk svarende til dem, der findes i Kawasaki sygdom og toksisk shock syndrom
(TSS). ( 5) Det nye syndrom var midlertidigt forbundet med COVID-19 med udviklingen
af symptomer typisk ca. 3-4 uger efter optrapning af geografisk lokal COVID-19
forekomst. Efterfølgende rapporter fra andre europæiske lande og USA (USA)
identificerede yderligere tilfælde af børn, der udviser et hyperinflammatorisk syndrom med
multisystem involvering; mange af patienterne havde laboratoriebekræftelse af nuværende eller
tidligere SARS-CoV-2-infektion gennem revers transkriptase-polymerasekædereaktion (RTPCR) eller serologiske test. ( 6) Den første offentliggjorte undersøgelse af MIS-C-patienter beskrev otte
børn fra Storbritannien med hyperinflammatorisk chok; (7) siden da, har flere yderligere
deskriptive studier bidraget med en bredere viden om det kliniske billede for
syndromet, nu omtalt som multisystem inflammatorisk syndrom hos børn (MIS-C). ( 8 , 9 ,10)
Sundhedsembedsmænd har justeret de kliniske og epidemiologiske kriterier, der er anvendt til at identificere
tilfælde som forståelsen af MIS-C har udviklet sig. MIS-C er et nyt syndrom, for hvilket der ingen
bekræftende diagnostisk test findes. Klinisk praksis, herunder diagnostiske kriterier, for MIS-C
har varieret på tværs af tid og sted. Derfor kan studier af MIS-C variere væsentligt for
inklusionskriterier, testede laboratorieværdier og administrerede behandlinger. Formålet med denne
systematiske gennemgang er at sammenligne og sammenfatte aktuelt offentliggjorte undersøgelser for at
give en oversigt over det kliniske billede af MIS-C, der tegner sig for disse forskellige indstillinger og for
inklusionskriterier fra forskellige indstillinger.
Metoder
Litteratursøgninger blev udført ved hjælp af PubMed og Embase fra blade, der blev offentliggjort fra april
25. 2020 til 29. juni 2020. I betragtning af nyheden ved MIS-C uploades fortrykte manuskripter til
der blev også søgt på medRxiv- og bioRxiv-servere i samme tidsramme. På grund af den hurtigt
udviklede forståelse af MIS-C, blev en række søgeudtryk brugt til at identificere rapporter om
MIS-C sager. Søgeudtrykkene indeholdt følgende sætninger eller kombinationer af sætninger
“Inflammatorisk multisystemsyndrom”; “Kawasaki sygdom”; “Hyperinflammatorisk”;
“Hyperinflammation”; “Toksisk shock syndrom”; "Chok" med "børn" eller "pædiatrisk";
"Cytokin" med "børn" eller "pædiatrisk"; "Betændelse" eller "betændelse" med "syndrom"
og "børn" eller "pædiatrisk."
Undersøgelser af MIS-C tilfælde har brugt forskellige navne til syndromet og brugt forskellige kriterier
til at identificere tilfælde. For at sikre, at ingen undersøgelser blev overset gennem ordsøgning, blev Google
Scholar brugt til søgning i alle undersøgelser, der citerede to tidlige og effektive publikationer om
MIS-C. (7 , 10)
Papirer, der blev identificeret gennem alle søgninger, blev undersøgt for at afgøre, om det var studier der
beskriver patienter med kliniske og epidemiologiske egenskaber i overensstemmelse med MIS-C som
defineret af UK Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH), New York State
Department of Health, de amerikanske centre for sygdomsbekæmpelse og forebyggelse (CDC), (11) eller
den WHO.(12Undersøgelser, der beskriver patienter, der opfylder følgende kriterier, blev inkluderet i
analysen: 1) ung alder (typisk under 21 år); 2) svær kardiovaskulær eller multisystem
kliniske manifestationer; 3) laboratoriebevis for betændelse; 4) enten laboratoriebevis for
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SARS-CoV-2 infektion eller epidemiologisk tilknytning til COVID-19 (inklusive tidsmæssig tilknytning til
perioder med høj lokal COVID-19 overførelse). Derudover blev, i betragtning af betydelig klinisk
overlapning mellem MIS-C og KD, et andet syndrom uden diagnostik test, undersøgelser, der beskriver KDpatienter med laboratorie- eller epidemiologiske forbindelser til SARS-CoV-2 medtaget i denne systematiske
gennemgang.
Kun studier, der beskrev mindst 5 MIS-C-tilfælde, blev inkluderet og studier med MIS-C
patienter, der stort set eller helt er beskrevet i andre publikationer, blev udelukket. Vi brugte oplysninger
om indstilling (datoer for klassificering af sundhedsmæssige områder) for at identificere potentiel
duplikering af patienter mellem studierne, opfølgning med undersøgelsesforfatterne for yderligere
information. Data indsamlet fra de omfattede papirer inkluderede: kriterier for inkludering af tilfælde,
demografisk information, klinisk tegn / symptomer og resultater, laboratoriemarkører for inflammation og
hjerte-karfunktion og administrerede behandlinger. Undersøgelser, der ikke i tilstrækkelig grad beskriver
ovenstående data blev udelukket. Median og kvartil intervaller (IQR) for laboratorieværdier blev opfanget,
hvis hver undersøgelse blev rapporteret sammen med andelen af patienter med unormale værdier, der bruger
referenceområder rapporteret for hver undersøgelse. For undersøgelser, der rapporterede median og kvartiler,
men ikke andele med unormale værdier, blev omfanget af mulige proportioner rapporteret baseret på hvilke
kvartil værdier, der faldt udenfor referenceområder (For eksempel, hvis den rapporterede 25% kvartil var
inden for referenceområdet, men medianen var over det, ved vi, at mellem 50-75% af patienter i
undersøgelsen havde forhøjede værdier for denne markør).
Undersøgelser blev opdelt i tre kategorier baseret på inklusionskriterier; studier med kardiovaskulær
involvering som et krav for de omfattede patienter, der møder KD klinisk tilfælde definition (13) som et krav
for inkludering og bredere kriterier, som fangede patienter med multisystem involvering sammen med tegn
på betændelse og links til COVID-19. Generaliserede lineære blandede modeller med dobbelt bueformet
transformerede proportioner (14) blev brugt til vurdere forskelle i prævalens af kliniske symptomer og
behandlinger administreret ved undersøgelse kategori. Metoden med blandet model muliggjorde
sammenligning af proportioner ved inkludering kriterier, mens der tages højde for studie heterogenitet. ( 15)
Statistiske analyser blev udført under anvendelse af R version 4.0.2 (The R Foundation for Statistical
Computing, 2020).
Diskussion
Vores gennemgang opsummerer og sammenligner data fra otte separate undersøgelser, der beskriver
patienter med MIS-C identificeret i forskellige indstillinger ved hjælp af forskellige inklusionskriterier. MISC patienter havde overvejende feber med gastrointestinalt, kardiovaskulært og slimhindet
manifestationer, der var konsistente på tværs af undersøgelser på trods af de forskellige inklusionskriterier.
Åndedræts manifestationer, som er dominerende manifestationer i COVID-19, var beskrevet i et mindretal af
MIS-C patienter. Alle undersøgelser rapporterede meget forhøjede niveauer af C- reaktivt protein og andre
laboratoriemarkører for betændelse, der antyder en hyperinflammatorisk tilstand, der et primært kendetegn
ved MIS-C. Undersøgelserne repræsenterer en udvikling af en forståelse af de kliniske manifestationer og
styring af denne nye tilstand. Fordi Det Forenede Kongeriges NHS 'første indberetning beskrev tilfælde, der
ligner atypisk KD eller toksisk shock syndrom, fokuserede deres tidligere offentliggjorte
undersøgelseanalyser enten på patienter diagnosticeret med KD eller patienter med chok og andre hjerte-karlidelser. ( 7 , 8 , 10 , 31) Mange af de nyere offentliggjorte undersøgelser tillader inkludering af patienter med
mere omfattende multisysteminddragelse sammen med laboratoriebeviser for betændelse. (21 , 22 , 32)
Undersøgelserne, der beskriver patienter diagnosticeret som KD eller med krævet kardiovaskulær inklusion
kriterier repræsenterer sandsynligvis delmængder af MIS-C som defineret af de bredere anvendte
sagsdefinitioner af Storbritannien, staten New York, CDC og WHO. Patienterne beskrevet af Riphagen et al.
Havde alle det multisysteminddragelse, laboratoriebevis for betændelse og positive serologiske tests
til SARS-CoV-2, og de ville alle have opfyldt ovenstående sagsdefinitioner. (7) Ligeledes havde
patienter i andre studier (8, 10, 28, 29, 31) også overvældende multisysteminddragelse,
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laboratoriebevis for betændelse og positive tests for SARS-CoV-2. Omvendt ville
betydelige andele af patienterne i studierne med bredere sagsdefinitioner have opfyldt
inklusionskriterier for de andre studier: mange patienter i andre kohorter (21, 22, 32) modtog
diagnoser af KD (henholdsvis 22%, 36% og 40%) eller havde tegn på chok (50%, 10% og 48%).
Det er vigtigt, at selvom mange MIS-C-tilfælde deler kliniske funktioner svarende til KD, tyder øgede
beviser på, at de er to separate syndromer. Selvom MIS-C og KD er til stede med
nogle fænotypiske ligheder, er der flere epidemiologiske og kliniske træk, der
skelner mellem de to sygdomme. Cirka 80% af KD-tilfælde er under 5 år med en
medianalder på 2 år (34, 35) og medianalderen for patienter rapporteret i alle otte MIS-C
undersøgelserne var mindst 7 år. KD-forekomst er dramatisk højere blandt japanske børn og
andre børn af østasiatisk herkomst. I modsætning hertil beskriver MIS-C-studierne ikke
overvægt blandt børn af østasiatisk afstamning, og på trods af omfattende spredning af COVID19 i nogle østasiatiske lande er rapportering om MIS-C i denne region stort set fraværende. ( 35) Verdoni
et al rapporterede, at patienter, der opfyldte KD-diagnostiske kriterier forbundet med COVID-19, havde
lavere antal hvide blodlegemer og lavere blodpladeniveauer, men højere niveauer af C-reaktivt protein og
ferritin sammenlignet med tilfælde af KD fra før COVID-19-pandemien. ( 10) Whittaker et al
rapporterede, at MIS-C tilfælde havde højere niveauer af neutrofiler, C-reaktivt protein, ferritin, troponin,
og d-dimerer sammenlignet med en historisk KD-kohorte, men lavere niveauer af lymfocytter og
blodplader. ( 32) MIS-C tilfælde viser højere forekomst af multisystem involvering, især
hjerte-abnormiteter såsom myokarditis og chok. (35) KD er et klinisk diagnosticeret syndrom,
og med overlapning i kliniske træk med MIS-C, kan en væsentlig del af MIS-C-tilfælde muligvis
fortsat klassificeres som KD, da flere børn udsættes for SARS-CoV-2. Tidlige rapporter
understøtter brugen af IVIG, som er standardbehandlingen for KD, til brug ved behandling af MIS-C
patienter; ( 7 , 9 , 23) kortikosteroider har også en vigtig rolle i KD-behandling, og det samme kan
være tilfældet for MIS-C. ( 19 ) På trods af dette kan der være vigtige etiologiske og patofysiologiske
forskelle mellem KD og MIS-C, og det kan være vigtigt at skelne mellem de to syndromer for at
etablere den bedste praksis for MIS-C behandling og forebyggelse.
I alle undersøgelser var andelen af patienter med positiv SARS-CoV-2 serologitestning
væsentligt højere end dem med positive SARS-CoV-2 RT-PCR-tests. Disse fund som samt øgede markører
for hyperinflammation er i overensstemmelse med hypotesen om, at MIS-C er resultatet af en postinfektiøs
inflammatorisk proces. (21 , 35 , 36) Flere rapporter (21, 22, 37) beskriver en 4-6 ugers forsinkelse mellem
spredning af lokale COVID-19 tilfælde og stigningen i MIS-C tilfælde, hvorimod Feldstein et al. beskriver
en median på 22 dage mellem COVID-19's begyndelsessymptomer og MIS-C indlæggelse. ( 22) I
undersøgelsen med den højeste forekomst af RT-PCR positivitet (69%) (28) bemærkede forfatterne, at
virusbelastningen rapporteret ved cyklustærskel var lav i næsten alle patienter, og at alle patienter med
serologiske vurderinger var IgG-positive, hvilket antyder en væsentlig forsinkelse mellem timingen af
SARS-CoV-2-infektion og begyndelsen af MIS- C-symptomer og efterfølgende RT-PCR-test. En interessant
note er, at de to store undersøgelser med de bredere inklusionskriterier ((21 , 22) havde relativt store andele
af patienter, der testede positivt ved PCR (henholdsvis 51% og 40%); de havde også højere andele af
patienter med åndedrætssymptomer (henholdsvis 40% og 70%). Inklusionskriterierne for disse undersøgelser
kan have fanget et større antal tilfælde med svær akut COVID-19, og ætiologien af disse tilfælde kan være
forskellige fra tilfældene med post-infektiøse MIS-C tilfælde.
Femoghalvfems procent af MIS-C-patienter i alle undersøgelser var mænd. Alle undtagen en enkelt
undersøgelse rapporterede mindst 50% af patienterne som mænd. I modsætning hertil udgør drenge knap
50% af alle laboratorie-bekræftede COVID-19 tilfælde under 20 år i både USA og Storbritannien. ( 38 , 39)
Dette antyder, at mænd inficeret med SARS-CoV-2 kan være mere tilbøjelige til at udvikle MIS-C, svarende
til KD. Uundersøgelser har rapporteret et forhold mellem mænd og kvinder på 1,5 til 1 i mange lande.
( 40)
Visse race- og etniske grupper kan også blive uforholdsmæssigt store påvirkninger af MIS-C.
Andelen af latinamerikanske patienter i studierne Dufort et al og Feldstein et al (36% og 39%)
er højere end andelen af alle latinamerikanske beboere i staten New York og i hele USA
(Henholdsvis 19,3% og 18,5%). (21 , 22) ( 41) Andelen af MIS-C patienter af
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Latinamerikansk oprindelse adskiller sig muligvis ikke væsentligt fra den andel, der er rapporteret i SARSCoV-2 seroprevalensundersøgelser blandt voksne i flere områder i New York State (36,6%) (42) og
den andel af amerikanske COVID-19 tilfælde, der er latinamerikanske (33,4%). (41 , 43) Omvendt kan
andele af MIS-C patienter rapporteret som sorte eller afro-caribiske være højere end proportioner i både de
underliggende populationer og i rapporterede COVID-19 tilfælde. Andelen af sorte patienter i Feldstein et alundersøgelsen (31%) er højere end andelen af sorte beboere i USA (13,4%) og andelen af alle amerikanske
COVID-19 patienter, der er sorte (16%). ( 22 ) ( 41 ) ( 43 , 44) Tilsvarende er andelen af sorte patienter i
Dufort et al-undersøgelsen (40%) højere end andelen af sorte beboere i staten New York (17,6%) og i SARSCoV-2 seroprevalensundersøgelser blandt voksne i flere områder i New York State (20,2%). (21 ) ( 41) (42)
Andelen af MIS-C patienter, der er sorte (38% og 40%) eller asiatiske (31% og 40%) i to undersøgelser fra
Storbritannien (29, 32) (specifikt England) er højere end andelen af Sorte eller asiatiske indbyggere i
England (henholdsvis 3,5% og 8,0%) ( 45) og sort og asiatisk andele af alle engelske COVID-19 tilfælde
(henholdsvis 4,6% og 9,6%). Selvom den nøjagtige årsag til disse forskelle kan være ukendt, forhold på de
steder, hvor folk bor, lærer, arbejder og leger, påvirker en bred vifte af sundhedsrisici og sundhedsudkomme.
(46) Forbindelsen mellem sociale determinanter for sundhed, herunder sociale, økonomiske og miljømæssige
forhold og sundhedsudkomme, er bredt anerkendt i folkesundhedslitteraturen. Desuden er det i stigende grad
erkendt, at ulige fordeling af disse forhold på forskellige populationer er en betydelig bidragyder til
vedvarende og gennemgribende sundhedsforskelle. ( 47) Faktorer, der påvirker dårligt stillede grupper, som
at leve under mere tætboende forhold, beskæftigelse i erhverv med store afstande, højere forekomst af
underliggende medicinske tilstande og nedsat adgang til sundhedsvæsenet, har været impliceret i den større
forekomst og sværhedsgraden af COVID- 19 observeret i race / etniske minoriteter. ( 48 , 49) Adressering af
sociale sundhedsdeterminanter, der påvirker uforholdsmæssigt visse race / etniske grupper og en forbedring
af adgangen til sundhedspleje, er afgørende for at reducere den ekstra byrde ved MIS-C.
Denne undersøgelse har flere vigtige begrænsninger. Data for nogle variabler af interesse var heller ikke
rapporteret fra alle undersøgelser eller ikke rapporteret på en ensartet måde, hvilket gør direkte
sammenligninger mellem studier vanskelige. Potentielle spørgsmål inkluderer: forskellige kriterier
tilgængelige for at vurdere organsysteminddragelse, mangel på information om
billeddannelsesundersøgelser, timing af laboratorietest og forskellige tærskler for at definere unormale
laboratorieværdier. Samlede proportioner for variabler af interesse blev beregnet ved at ekskludere
undersøgelser, der ikke rapporterede disse variabler. Det er muligt, at disse variabler blev ekskluderet fra
disse undersøgelser på grund af deres involvering var mindre fremtrædende. Derudover kunne manglen på en
diagnostisk test eller universelt anvendte sagsinddragelseskriterier, have ført til mistet diagnose eller ikkerapportering af nogle MIS-C tilfælde, især patienter uden en positiv SARS-CoV-2 test og patienter med
mindre alvorlige symptomer. Uddtagelse af disse patienter kan føre til et ufuldstændigt billede af det samlede
sygdomsspektrum, og yderligere undersøgelser vil hjælpe med at udvide denne foreløbige karakterisering af
MIS-C. Endelig, skønt de fleste patienter blev bedre med behandling eller ved støttende pleje alene, (32) er
disse deskriptive studier ikke tilstrækkelige til at vurdere effekten af forskellige behandlinger. Bestræbelser
på at forbedre undersøgelser af behandlinger er i øjeblikket i gang ( 50) og i sidste ende vil kliniske forsøg
være nødvendige for at bestemme optimal klinisk behandling af MIS-C-patienter.
Data fra den systematiske gennemgang indikerer, at MIS-C tilfælde fra forskellige undersøgelser på tværs af
forskellige lande har lignende manifestationer med en stærk tidsmæssig, geografisk og
laboratorieforbindelse med SARS-CoV-2-infektion. Klinisk, laboratorie- og epidemiologisk
karakteristika ved MIS-C ser ud til at være forskellige fra KD's. Fremtidige undersøgelser vil forhåbentlig
kaste yderligere lys over MIS-C og forbedre udsigterne til forebyggelse og behandling af denne
alvorlige pædiatriske tilstand.
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BILAG 8
TYPISK KOMMUNIKATION FOR EN TOTALITÆR STAT
“DEN TOTALITÆRE VIRUS”
UDTRÆK FRA EN BLOG
"Dette er 1000%, hvad jeg synes. Dette indlæg er hverken konspirationsteoretisk, partisk eller
polemisk. Det er simpelthen beregnet til at generere kritisk tænkning (for dem der stadig er
udstyret til at gøre det!)
Edouard Philippe, premierministeren [i Frankrig] , meddelte lørdag, at der er
en "alvorlig risiko" for en "anden bølge", potentielt mere dødelig end den første: "Risikoen for en
anden bølge, som ville ramme et allerede svækket hospitalssystem, påtvinge en anden
nedlukning, ødelægge de gjorte indsatser og ofringer [...], er en alvorlig risiko, ”sagde han under
præsentation af planen for nedlukning, der starter den 11. maj.
Samtidig sagde professor Didier Raoult, en specialist i epidemier,
det modsatte: "Den anden bølge er science fiction." Når du som en "almindelig" borger
således er fastlåst af modstridende information uden på nogen måde kan vide, hvem der
siger sandheden, er det et tegn på, at du er i fare, ifølge filosoffen Hannah
Arendt, en overlevende fra nazismen og specialist i totalitære systemer.
Sandheden ofres ifølge Hannah Arendt, ved at totalitære regimer tager "total"
magt over enkeltpersoner ved at overvælde dem med modstridende oplysninger, indtil de på
ingen måde kan vide, hvad sandheden er. Hun forklarer, at under Hitler og under Stalin, vidste
borgerne aldrig, hvilken skæbne de havde i vente. Regeringens propaganda
bestod ikke i at fortælle borgerne simple løgne i form af usandsynlige eventyrhistorier, der let kunne være
blevet afsløret. Nej, det var meget mere subtilt og effektivt end det. For
virkelig at forhindre enhver debat, for at få borgerne til at blive helt modløse og ikke forsøge at
forstå, tænke og derved miste alle handlemuligheder og for ikke at kunne stå imod, oversvømmede
statsmedierne dem kontinuerligt med en strøm af modstridende oplysninger, idet de blandede
sandt og falsk, indtil ingen kunne vide, hvad de skulle tænke:
"Vi vinder krigen!"
"Vi mister krigen!"
"Rationer øges!"
"Rationer vil blive reduceret!"
"Økonomien vokser!"
"Du bliver nødt til at arbejde hårdere!
"Du kan gå ud uden tilladelse!"
"Kontrollen vil blive styrket!"
For at øge forvirringen talte myndighederne ikke længere med én stemme, men fortsatte
tværtimod gennem en skare af talspersoner, og det var umuligt at vide hvem, der
talte statens ”sande” ord.
Dette er præcis det, vi oplever i dag, og det er derfor sådanne sindene er stressede.
Det er normalt. Det er ikke din skyld, hvis du ikke forstår noget, hvis du er
fanget mellem venner, naboer, journalister, bloggere eller endda "YouTubers", der
hver har deres mening, der synes gyldig, samtidig med at disse er uforenelige med hinanden. Det er
et logisk resultat af en regeringskommunikation, der introducerer forvirring og
modsætninger overalt. Fordi hvis du er ærlig, har du ikke haft mulighed for,i flere uger,at vide, hvad man
med rimelighed kan tænke om situationen.
Når præsident Macron annoncerer genoplukning fra den11. maj, bliver det straks
efterfulgt af en erklæring fra hans premierminister, at genoplukningen kun vil påvirke
visse mennesker i visse områder. Samtidig siger prof. Jean-François Delfraissy,
Præsident for Det Videnskabelige Råd for Covid-19 og derfor hovedrådgiver for
Elysée, at de ældre vil forblive nedlukket indtil udgangen af året, som
hurtigt benægtes af indenrigsministeren, Castaner. Regeringens talskvinde,
Sibeth Ndiaye, forklarer derefter, at selvom genoplukningen starter den 11. maj,
vil det ikke være en god ide at planlægge at tage på ferie i august, hvilket er modstridende.
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Umiddelbart efter meddeler en ekspertvirolog (Anne Goffard) France-Inter , at
adskillige modelleringsundersøgelser i forskellige lande konkluderer, at ”en anden epidemisk bølge
er meget sandsynligt tidligst i slutningen af august ”, medmindre det er” i oktober eller
November". Så vi forstår, at genåbningen kun er delvis og sandsynligvis vil være
efterfulgt af en gennedlukning, men så forstår vi ikke, hvorfor vi genoplukker,
hvis det er for at forberede sig på en anden katastrofe. Alligevel er forvirringen kun lige begyndt.
For sin del er uddannelsesminister, Jean-Michel Blanquer, midt i
annonceringen af genåbningen af "alle skoler i alle områder" og angiver straks, at
børn sandsynligvis er vigtige smittebærere af virussen, og at det sandsynligvis vil være nødvendigt, at
lade grundskoler, gymnasier og videregående uddannelser være lukkede. Arbejdsminister, Muriel
Pénicaud, giver derefter på France-Info udtryk for, at hjemmearbejde rimeligvis vil fortsætte,
i det mindste indtil sommeren ”, hvilket er det sidste søm i ligkisten for
meddelelsen om en nedlukning den 11. maj.
Jeg vil ikke gå ind i udgivelsen af et kort over de røde, orange og grønne afdelinger
[administrative områder i Frankrig], som vi får at vide kan være nyttige eller måske ikke nyttige i
angivelsen af de forskellige datoer for åbning af de forskellige handelssektorer; de
modstridende meddelelser om fordelene ved nedlukning, masker og screeningstest;
klorokinsagen når en lavest af ujævn , med lige så mange
ikke-tilgængelige eksperter, der argumenterer for eller helt imod behandlinger; det faktum, at børn
og unge præsenteres successivt som potentielle ofre for sygdommen eller videre
tværtimod perfekt beskyttet. Hvis du har hovedpine i slutningen af alt dette og ønsker
at gå en tur for at tænke over noget andet, så mind dig selv om, at dette er nøjagtigt
den virkning, som myndighederne i totalitære lande søger, når de overvælder deres
borgere med strømme af information, misinformation, redigeret information: målet er, at
sikre en splittelse af modstandsgrupper. At borgerne mister modet. At
kritik bliver umulig. At handling, reaktion og oprør ikke giver mening. At
sandhed ikke mere eksisterer, der er ingen virkelighed længere. Du har det, som om du er på en
vindmøllevinge, der snurrer i alle retninger. Det giver ikke længere mening at læse, tale eller tænke,
fordi alt du tænker kan modsatrettes, afhængig af hvilke kilder, du vælger, kilder som konstant ændres. Dette
var den triste situation i mange lande i det tyvende århundrede, en fejl vi håbede ikke at gentage i det
enogtyvende: "Når alle konstant lyver for dig, er resultatet ikke, at du tror på
disse løgne, men at ingen mere tror på noget. Et folk der ikke længere kan
tro på noget, kan ikke danne sig meninger. De fratages ikke kun deres evne til at handle,
men også deres evne til at tænke og dømme. Og med et sådant folk kan du gøre hvad som helst,
du vil, ”sagde Hannah Arendt. Bestemt stof til eftertanke.
Hvordan man skal gengive Cæsar, hvad der er Cæsars : tak til Jean-Marc Dupuis og
Cristof Modeste.
Til støtte for ovenstående dokument gengiver vi en kommentar til et cirkulære, der
effektivt præsenterer alle kendetegnene ved en totalitær publikation og kræver
navngivning og udskamning i skoler og manipulation af børn til at støtte dette (til
fordømmelse af deres forældre). Dette uddannelsesinitiativ så sine bedste i
Det Tredje Rige.
Dette dokument blev oprindeligt præsenteret på sociale netværk som et cirkulære og er faktisk beskrevet
som et "faktaark" fra ministeriet. Især et afsnit tiltrak vores opmærksomhed:
"Børn kan sige ting, der er åbenlyst uacceptable", siger denne tekst på tre sider.
Henvisning til statens myndighed til beskyttelse af enhver borger skal så ske
påberåbt uden at gå ind i argumenter. Forældre skal kaldes ind og interviewes af
læreren, om nødvendigt ledsaget af en kollega, og situationen rapporteres til
skolemyndighederne.
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BILAG 9
TILBAGE TIL SKOLEN: FARE FOR BØRN
Uddrag fra en blog (reaktioner fra civilsamfundet)
"Tilbage til skolen i Frankrig ... Sid på korset! Gå ikke ud af pladsen!
SKAM dem, der støtter dette! Børn, der er knap 3 eller 4 år gamle
forstår ikke. ... Det er at traumatisere dem!
Hold dine børn trygge derhjemme. ...
Snart vil Covid-test på børn blive udført i skolen. ... De vil helt sikkert vise sig at være positive,
og børnene vil blive vaccineret og RFID-fliset! Den dag vil det være for sent at græde ...
FOR SENT!
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BILAG 10
ADVARSEL: FORURENEDE SCREENING TESTS
USA: WebMD: Tidlige CDC COVID-19 testsæt 'sandsynligvis forurenet'. 23. juni 2020.
UK: Aftenstandard . Coronavirus testkits på vej til England viste sig at være
forurenet med Covid-19. 31. marts 2020.
UK: The Sun : Testing Times: Tusinder af forurenede kinesisk-fremstillede
testkits til coronavirus tilbagekaldes - men nogle er allerede brugt i USA. 21. april
2020.
Canada: CBC. Tusinder af forurenede testsæt leveret til New Brunswick. 16
April 2020.
USA: CNBC. Coronavirus-test blev forsinket af forurening ved CDC-laboratorium, siger rapporten.
18. april 2020.
USA: NewsMax. University of Washington fik forurenede tests fra Kina. 22. april
2020.
Canada: Stjernen . Ontario modtog 100.000 forurenede, ubrugelige vatpinde til
COVID-19 test. 10. april 2020.
UK: Daily Mail . En halv million Covid-19 testkits fra større offentlige leverandører er
mindede om 'efter stikprøve afslørede, at de ikke var sterile'. 17. juli 2020.
UK. Kunne forurenede COVID-19-tests hjælpe med at sprede virussen? 6. april 2020.
Canada: Le Nouveau-Brunswick a reçu 6400 test de dépistage inutilisables. Ny
Brunswick modtog 5.400 ubrugelige tests. 17. april 2020.
Radio Canada: Des milliers d'écouvillons importés de Chine par Québec sont
uudnyttelige . (Millioner af testkits importeret fra Kina er ubrugelige. Andre provinser
rapporterer også ubrugelige tests.) 22. april 2020.
Australien: ABC. Australien beslaglægger defekt koronavirusbeskyttelsesudstyr importeret fra
Kina. Det hollandske sundhedsministerium meddelte, at det havde tilbagekaldt 600.000 ansigtsmasker
28. marts.
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BILAG 11
SUNDHEDSBRIGADER TIL HJEMMEBESØG
KONTAKTSPORING MED MOBILTELEFON OG ANGIVERI
Coronavirus: En quoi vont ressembler les «brigades sanitaires» pour tracer les patients
contaminés? (Coronavirus: Hvorledes vil "sundhedsbrigaderne" til sporing af smittede
patienter blive?)
Ferez-vous fortrolighed aux brigades sanitaires du déconfinement? (Vil du stole på
disse lockdown sundhedsbrigader?)
Déconfinement: plus de "100.000" personnes composeront les brigades sanitaires
(Nedlukning: sundhedsbrigaderne vil bestå af over 100.000 mennesker)
UK: Byrådet, i byen med Englands højeste koronavirusrate, oprettede deres EGEN kontaktsporingshold, imens ministre kæmper for at ordne det landsdækkende NHS-program efter Lancetrapportens advarsel om fejl ved testning, ville forårsage en ødelæggende anden bølge.
UK: Tjek ind, når du kommer til PUB: NHS genstarter forsinket kontaktsporings-app
ved hjælp af Google og Apple tech i forsøg på Isle of Wight og i det østlige London - idet
officielle data viser, at Test and Trace er blevet ringere igen.
Australien. Den måde, hvorpå disse australske betjente behandler denne mand, vil sætte dit blod i
kog. 23. juli 2020.
Australien. Australsk politi går fuld fascistisk. 12. maj 2020.
New Zealand lukket ned i fire tilfælde - ikke hospitalsindlæggelse eller dødsfald. 17. august
2020.
L'outil de traçage, dernière étape avant le nouveau monde: la dictature mondiale.
(Sporingsapp: sidste fase før den nye verdensorden: globalt diktatur)
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BILAG 12
INTERNATIONAL LOV
[Oversætterens note: titlen og det meste af indholdet i bilag 12 består af referencer
til international ret leveret af oversætteren til målgruppen.]
Frankrig
Det er fastslået, at der ikke kan pålægges nogen screeningstest og ingen vaccination i
Frankrig.
Patientens samtykke er krævet i alle tilfælde, og det kan ikke tilsidesættes, uden
sundhedslægen pådrager sig et alvorligt civilretligt og strafferetligt ansvar .
Derudover vil enhver politibetjent eller militærperson, der yder støtte til en tvungen test
eller tvungen vaccination, hvilket således overtræder artikel L-1111-4 i den offentlige sundhedskodeks,
kunne straffes med sanktioner defineret i artikel 432-1 i straffeloven, der hedder
at " for en person, der er depotmand for offentlig myndighed, der handler i udøvelsen af
sine pligter til at træffe foranstaltninger for at underminere håndhævelsen af loven,
straffes med fem års fængsel og en bøde på 75.000 euro. ”
Børn er imidlertid ikke beskyttet, da lægen kan tilsidesætte forældrenes afslag.
Men en mindreåriges samtykke skal systematisk søges, og ifølge
regler kan lægen ikke afvise barnets afslag. Han kan kun tilsidesætte
forældrenes afslag.
Desuden vedrører denne undtagelse en "behandling" og ikke en "medicinsk handling" i EU
bred forstand, så det inkluderer ikke "test", som faktisk er udelukket fra denne
undtagelse.
Med hensyn til tvungne vaccinationer er disse ikke en individuel "behandling", men en kollektiv
forebyggende foranstaltning, og kan derfor ikke under nogen omstændigheder være
genstand for en undtagelse baseret på "en alvorlig risiko for den mindreåriges sundhed", som bør
vurderes fra sag til sag af den behandlende læge, der er valgt af
forældrene (investeret med forældremyndighed til at beskytte deres barn i henhold til Civil Code).
Introduktion
Formålet med dette afsnit er at give et overblik over lovgivningen eller visse af de
bestemmelser, der gælder for den nuværende, hidtil usete situation, og for at give
læseren en fornemmelse af, hvilken beskyttelse han eller hun kan have gavn af og opmuntre
læsere til at påberåbe sig disse rettigheder. Inkluderet er love om:
• Borgerlige og politiske rettigheder
• Korruption
• Forbrydelser mod menneskeheden
• Folkedrab
• Menneskerettigheder
• Tortur
Læsere bør kontrollere status for ratifikation af disse konventioner i deres land,
samt om deres regering har underrettet De Forenede Nationer om alle undtagelser
fra sådanne traktater, for at indføre regler ved dekret med den ikke-eksisterende "pandemi" som begrundelse,
for derved at suspendere befolkningens rettigheder. Visse internationale love tillader dog ikke undtagelser,
og disse rettigheder skal derfor forblive ukrænkelige.
I kraft af princippet om hierarkiet af juridiske normer står de nedenstående internationale konventioner,
over vedtægter, dekreter eller forskrifter udstedt som en del af en "Pandemi" -bestemmelser. Selv hvis et
dekret skulle indføre en obligatorisk vaccination, ville dette dekret være uden juridisk gyldighed.
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International ret anerkender et sæt lovregler, hvis autoritet er så stærk, at den kan
pålægges alle stater. Disse er ofte defineret som jus cogens , eller tvingende
normer for generel international ret. Alle stater er forpligtet til at respektere
disse regler, uanset hvilke betingelser der er i et land, og om de har eller ikke
har underskrevet internationale konventioner.
Hierarki af normer
I den nationale lovgivning i civile og fællesretlige stater, har et lands forfatning
en højere autoritet end nogen anden lov. De fleste retssystemer indrømmer det,
folkeretten har forrang for national lov, fordi regeringer forpligter sig til
at sikre, at deres nationale love er i overensstemmelse med konventioner, de ratificerer (som ofte
betyder, at de skal tilpasse deres nationale lovgivning). Nøglen, når man står over for
at implementere eller overholde specifik lovgivning er at sikre, at loven i
det pågældende spørgsmål ikke er i modstrid med en med større autoritet - at den ikke
krænker udøvelsen af en ret eller frihed, der er beskyttet af et princip, der hierarkisk er over denne.
Som et eksempel er de juridiske kilder i følgende hierarkisk rækkefølge:
• Internationale traktater og konventioner
• Forfatningen
• Føderal lov
• Vedtægter
• Dekret
• Bestemmelser
Undtagelser
Nogle menneskerettighedstraktater giver mulighed for, at en stat fraviger nogle af dens
forpligtelser under en alvorlig krisesituation. Dette gælder for den del af de såkaldte
ikke-undtagelige rettigheder under FN's internationale konvention om civile og
Politiske rettigheder (ICCPR, se artikel 4) og to af de regionale menneskerettighedstraktater,
Amerikansk menneskerettighedskonvention (ACHR, se art. 27) og den europæiske
Menneskerettighedskonventionen (EMRK, se art.15).
Næsten tyve stater, der er parter i de tre nævnte traktater, har tyet til
undtagelser under den nuværende COVID-19-epidemi med en officiel begrundelse om
en nødsituation, der truer nationens liv, og som følge heraf har underrettet
De Forenede Nationer, Organisationen af amerikanske Stater eller Europarådet om
ensidigt fravigelse af nogle af deres traktatforpligtelser i henhold til de tre traktater.
Mange flere stater har brugt nationale beredskabsbeføjelser, enten på nationalt eller
regional eller lokal basis. Sådanne beføjelser medfører typisk regler ved dekret, dvs. en
udøvende magt påtager sig lovgivningsmæssige beføjelser, der normalt hører til det valgte parlament.
Ud over et sådant strømskifte tillader de, i de fleste tilfælde, også afvigelse fra de
forfatningsmæssige beskyttede grundlæggende rettigheder, eller nogle af dem.
I lyset af risikoen for misbrug ser det ud til at være en sikker handling, at insistere på
normalitetsprincippet , dvs. at håndtere krisen gennem normalt gældende beføjelser og
procedurer og insistere på fuld overholdelse af menneskerettighederne, selvom der indføres nye
nødvendige og forholdsmæssige begrænsninger af menneskerettighederne på grundlag af et presserende
socialt behov skabt af pandemien.
Den fejlagtige brug af undtagelsen normalitetsprincippet, risikerer ekstraordinære magtbeføjelser og
permanent kalibrering af menneskerettighedsbeskyttelse nedad '. Hvis beføjelser fra
COVID-19-pandemien kræver ekstraordinære foranstaltninger og afvigelse fra nogle
områder af alle menneskerettigheder, så er det bedst at introducere dem gennem en ramme, der indebærer en
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forpligtelse til lovlighed og fuldt ud genoprettelse af normalitet hurtigst muligt.
Det er nyttigt, at bemærke, at lande, der er hårdest ramt, såsom Italien eller Spanien, ikke har givet besked
om eventuelle undtagelser. Dette sætter spørgsmålstegn ved, om en undtagelsestilstand skal
hæves til status som 'ny normal' gennem formel anmeldelse og undtagelse,
snarere end at forsøge at bevare normaliteten, dvs. det 'gamle normale' i det mindste med henblik på
International lov.
Verdenserklæringen om menneskerettigheder (1948)
Enhver har ret til liv, frihed og sikkerhed (art. 3). Ingen skal være
udsat for tortur eller for grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (art. 5).
Ingen må udsættes for vilkårlig indblanding i sit privatliv, sin familie, sit hjem eller
sin korrespondance eller angreb på sin ære og omdømme. Alle har ret
til lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller angreb (art. 12). Alle har
retten til fri bevægelighed og ophold inden for hver stats grænser (art.
13.1). Enhver har ret til at forlade ethvert land, inklusive sit eget, og vende tilbage til
sit land (art. 13.2). Familien er den naturlige og fundamentale gruppeenhed i samfundet
og har ret til beskyttelse fra samfundet og staten (art. 16.3). Ingen skal være
vilkårligt frataget sin ejendom (artikel 17.2). Enhver har ret til egen mening og frihed til at udtrykke denne;
denne ret inkluderer frihed til at have meninger uden
indblanding og at søge, modtage og formidle information og ideer gennem ethvert medie
og uanset grænser (art. 19). Enhver har ret til fredeligt at kunne forsamle sig
(art.20.1). Ingen må tvinges til at tilhøre en
forening (art.20.2). Enhver har ret til at arbejde, til frit valg af arbejde, til
retfærdige og gunstige arbejdsforhold og beskyttelse mod arbejdsløshed
(art. 23.1). Enhver har ret til en levestandard, der er passende for helbred og
trivsel for sig selv og sin familie, herunder mad, tøj, bolig og medicinsk
pleje og nødvendige sociale ydelser og retten til sikkerhed i tilfælde af
arbejdsløshed, sygdom, handicap, enke, alderdom eller anden levebrød ved
omstændigheder der er uden for hans eller hendes kontrol (art. 25.1). Moderskab og barndom har ret til
særlig pleje og assistance. Alle børn, uanset om de er født i eller uden for ægteskab, skal nyde
den samme sociale beskyttelse (art. 25.2). Forældre har forudgående ret til at vælge den slags
uddannelse, der skal gives til deres børn (art. 26.2). Alle har ret til et socialt
og international orden, hvori de rettigheder og friheder, der er beskrevet i denne erklæring
kan realiseres fuldt ud (art. 28). Intet i denne erklæring kan fortolkes som
antydning om tilladelse for nogen stats, gruppe seller persons ret til at deltage i aktiviteter eller til at udføre
handlinger, der har til formål at ødelægge nogen af de rettigheder og friheder, der er angivet heri (art.
30).
Kontoret for Højkommissæren for Menneskerettigheder (FNs Menneskerettigheder)
International konvention om borgerlige og politiske rettigheder
Ratifikationsstatus, forbehold og erklæringer
Artikel 4
1. I en tid med en offentlig nødsituation, der truer nationens liv og eksistens,
som officielt proklameres, kan deltagerstaterne i denne pagt indgå
foranstaltninger, der fraviger deres forpligtelser i henhold til denne konvention i det omfang
situationens kræver, forudsat at sådanne foranstaltninger ikke er
uforenelig med deres andre forpligtelser i henhold til international ret og ikke medfører
diskrimination udelukkende på grund af race, farve, køn, sprog, religion eller social
oprindelse.
2. Der kan ikke fraviges artikel 6, 7, 8 (afsnit I og 2), 11, 15, 16 og 18
i henhold til denne bestemmelse.
Artikel 6 (ingen undtagelse)
1. Hvert menneske har den iboende ret til liv. Denne ret skal beskyttes ved lov.
Ingen må vilkårligt fratages sit liv.
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Når fratagelse af liv udgør folkedrabsforbrydelse, forstås det, at intet i denne artikel bemyndiger nogen
deltagerstat i denne pagt til at fravige på nogen måde enhver forpligtelse, der påtages i henhold til
bestemmelserne i Konvention om forebyggelse og straf for folkedrabsforbrydelse.
Artikel 7 (ingen undtagelse)
Ingen må udsættes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller
straf. Især må ingen underkastes medicinsk behandling uden hans gratis samtykke eller videnskabelig
eksperimentering.
Artikel 9
1. Enhver har ret til personers frihed og sikkerhed. Ingen må udsættes for
vilkårlig anholdelse eller tilbageholdelse. Ingen må fratages sin frihed undtagen sådan
grunde og i overensstemmelse med en sådan procedure, som er fastlagt ved lov.
Artikel 10
1. Alle personer, der er berøvet deres frihed, skal behandles med menneskelighed og med respekt
for den menneskelige persons iboende værdighed.
Artikel 12
1. Enhver lovligt inden for en stats territorium skal inden for dette område have ret til fri bevægelighed og
frihed til at vælge sin bopæl.
2. Enhver er fri til at forlade ethvert land, inklusive sit eget.
3. Ovennævnte rettigheder er ikke underlagt nogen begrænsninger undtagen disse
som er tilvejebragt ved lov, er nødvendige for at beskytte national sikkerhed, offentlig orden
(ordre public), folkesundhed eller moral eller andres rettigheder og friheder, og er
i overensstemmelse med de andre rettigheder, der er anerkendt i denne pagt.
4. Ingen må fratages vilkårligt retten til at rejse ind i sit eget land.
Artikel 13
En udlænding, der er lovligt inden for en stats grænser i denne pagt, kan kun
udvises derfra i henhold til en beslutning truffet i overensstemmelse med lov, og
skal, medmindre tvingende årsager til national sikkerhed ellers kræver det, have
lov til at fremsende årsagerne mod hans udvisning og få sin sag revideret af,
og være repræsenteret med det formål, af den kompetente myndighed eller en person eller
personer, der er specielt udpeget af den kompetente myndighed.
Artikel 17
1. Ingen må udsættes for vilkårlig eller ulovlig indblanding i hans privatliv,
familie, hjem eller korrespondance eller til ulovlige angreb på hans ære og omdømme.
2. Enhver har ret til beskyttelse af loven mod sådan indblanding eller
angreb.
Artikel 18 (ingen undtagelse)
1. Enhver har ret til tankefrihed, samvittighed og religion. Denne
ret omfatter frihed til at have eller til at vedtage en religion eller tro efter eget valg, og
frihed, enten individuelt eller i fællesskab med andre og offentligt eller privat, til
manifestere sin religion eller tro på tilbedelse, overholdelse, praksis og undervisning.
4. Deltagerstaterne i denne pagt forpligter sig til at respektere friheden
af forældre og, når det er relevant, værger for at sikre det religiøse og moralske
uddannelse af deres børn i overensstemmelse med deres egen overbevisning.
Artikel 19
1. Enhver har ret til at have meninger uden indblanding.
2. Enhver har ret til ytringsfrihed; denne ret skal omfatte
frihed til at søge, modtage og formidle information og ideer af enhver art, uanset
grænser, enten mundtligt, skriftligt eller på tryk, i form af kunst eller gennem enhver anden
medier efter eget valg.
3. Udøvelsen af rettighederne i stk. 2 i denne artikel følger med den
særlige opgaver og ansvar. Det kan derfor være underlagt visse begrænsninger,
men disse skal kun være sådan, der er fastsat ved lov og er nødvendige:
(a) For respekt for andres rettigheder eller omdømme
(b) Til beskyttelse af national sikkerhed eller offentlig orden (ordre public) eller af offentlig
sundhed eller moral.
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Artikel 21
Retten til fredelig forsamling anerkendes. Ingen begrænsninger må pålægges
udøvelsen af denne ret, bortset fra dem, der er pålagt i overensstemmelse med loven, og som
er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til national sikkerhed eller offentlig
sikkerhed, offentlig orden (ordre public), beskyttelse af folkesundhed eller moral eller
beskyttelse af andres rettigheder og friheder.
Artikel 22
1. Enhver har ret til fri forening med andre, herunder
ret til at danne og slutte sig til fagforeninger for at beskytte sine interesser.
Artikel 23
1. Familien er den naturlige og fundamentale gruppeenhed i samfundet og har ret til
beskyttelse af samfundet og staten.
Artikel 24
1. Hvert barn skal have, uden forskelsbehandling med hensyn til race, farve, køn,
sprog, religion, national eller social oprindelse, ejendom eller fødsel, retten til sådan
beskyttelsesforanstaltninger som krævet af hans status som mindreårig fra en del af
hans familie, samfund og staten.
Konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller
straf. New York, 10. december 1984. Status.
Forbuddet mod forbrydelser mod menneskeheden, svarende til forbuddet mod folkedrab, er
blevet betragtet som en obligatorisk norm for international ret, hvorfra der ikke er nogen undtagelse
tilladt, og som gælder for alle stater.
De Forenede Nationers konvention om barnets rettighede, ratifikationsstatus, forbehold og erklæringer.
Stater forpligter sig til at sikre barnet den beskyttelse og pleje, som det er nødvendigt for
hans eller hendes velbefindende "(art. 3)," sikre ... barnets overlevelse og udvikling "
(art. 6) og “træffe passende foranstaltninger til at bekæmpe sygdomme… under hensyntagen til
farerne og risikoen ved miljøforurening ”(art. 24 (c)).
Artikel 5
Deltagerstaterne respekterer forældrenes ansvar, rettigheder og pligter eller, hvor
gældende medlemmerne af den udvidede familie eller samfund fastsat af lokal
skik, værger eller andre personer, der er juridisk ansvarlige for barnet, til at deltage
en måde, der er i overensstemmelse med barnets udviklende kapacitet, passende retning og
vejledning i barnets udøvelse af de rettigheder, der er anerkendt i gældende konvention.
Artikel 6
1. Deltagerstater anerkender, at ethvert barn har den iboende ret til liv.
Artikel 7
1. Barnet registreres straks efter fødslen og har ret fra fødslen til et navn, retten til at erhverve
statsborgerskab og. så vidt muligt retten til kende og blive passet af hans eller hendes forældre.
Artikel 9
1. Deltagerstaterne skal sikre, at et barn ikke adskilles fra sine forældre
mod deres vilje, undtagen når kompetente myndigheder der er underlagt domstolsprøvelse
i overensstemmelse med gældende lov og procedurer bestemmer, at en sådan adskillelse er
nødvendigt for barnets tarv. En sådan bestemmelse kan være nødvendig i særlige tilfælde, fx hvis der
forældrene er involveret i misbrug eller forsømmer af barnet, eller hvis forældrene bor separat, og der skal
træffes en beslutning ombarnets bopæl.
2. I enhver procedure i henhold til stk. 1 i denne artikel skal alle interesserede
parter have mulighed for at deltage i proceduren og foretage egne vurderinger.
3. Deltagerstaterne respekterer retten til det barn, der er adskilt fra det ene eller begge
forældre til at opretholde personlige forhold og direkte kontakt med begge forældre på regelmæssigt
basis, undtagen hvis det er i strid med barnets tarv.
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4. Hvor en sådan adskillelse skyldes handlinger, der er indledt af en deltagerstat, såsom
tilbageholdelse, fængsel, eksil, udvisning eller død (herunder død som følge af enhver
årsag, mens personen er i statens varetægt) af en eller begge forældre eller af
barnet, skal denne deltagerstat efter anmodning give forældrene barnet eller hvis
passende, et andet familiemedlem med de væsentligste oplysninger om
opholdssted for det eller de fraværende familiemedlemmer, medmindre bestemmelsen i
information ville være skadeligt for barnets trivsel. Deltagerstaterne skal
endvidere sikre, at indgivelse af en sådan anmodning i sig selv ikke medfører nogen negative
konsekvenser for de berørte personer.
Artikel 12
1. Deltagerstaterne skal sikre barnet, der er i stand til at danne sit eget
ser retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle spørgsmål, der berører barnet, synspunkterne
af barnet, der tildeles tilstrækkelig vægt i overensstemmelse med barnets alder og modenhed
barn.
Artikel 16
1. Intet barn må udsættes for vilkårlig eller ulovlig indblanding i hans eller hende
privatliv, familie, hjem eller korrespondance eller til ulovlige angreb på hans eller hendes ære
og omdømme.
2. Barnet har ret til beskyttelse af loven mod sådan indblanding eller angreb.
Artikel 24
1. Deltagerstater anerkender barnets ret til at nyde den højeste
opnåelige sundhedsstandard og faciliteter til behandling af sygdom og
rehabilitering af sundhed. Deltagerstaterne skal stræbe efter at sikre, at intet barn fratages
hans eller hendes ret til adgang til sådanne sundhedsydelser.
De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap og dens
Valgfri protokol 13. december 2006
Ratifikationer og underskrifter af CRPD og valgfri protokol
Artikel 15
Frihed fra tortur eller ondskabsfuld, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf
1. Ingen må udsættes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller
straf. Især må ingen underkastes uden hans eller hendes samtykke til medicinsk eller videnskabelig
eksperimentering.
2. Deltagerstaterne træffer alle effektive lovgivningsmæssige, administrative, retlige eller andre
foranstaltninger til at forhindre personer med handicap på lige fod med andre fra at
blive udsat for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.
Artikel 25
Sundhed
(d) kræve,r at sundhedspersonale sørger for pleje af samme kvalitet til personer med
handicap som til andre, herunder på grundlag af frivillig og informeret samtykke for
bl.a. at øge bevidstheden om personer med handicap menneskerettigheder, værdighed, autonomi og behov
gennem uddannelse og udbredelse af etiske standarder for den offentlige og private sundhedspleje.
Artikel 17
Beskyttelse af personens integritet
Enhver person med handicap har ret til respekt for hans eller hendes fysiske og mentale integritet på lige fod
med andre.
De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur: Universal
Erklæring om bioetik og menneskerettigheder (2005)
Formålet med denne erklæring er: at fremme respekten for den menneskelige værdighed og beskytte
menneskerettigheder ved at sikre respekt for menneskers liv og grundlæggende friheder, i overensstemmelse
med international menneskerettighedsret (art. 2 (c))
Artikel 3
Menneskelig værdighed og menneskerettigheder
1. Menneskelig værdighed, menneskerettigheder og grundlæggende friheder skal respekteres fuldt ud.
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2. Den enkeltes interesser og velfærd bør have forrang over interesse for videnskab eller samfund.
Artikel 5 Autonomi og individuelt ansvar
Personers autonomi til at træffe beslutninger, mens man tager ansvar for disse,
beslutninger og respekterer andres autonomi, skal respekteres. For personer, der
ikke selv er i stand til at udøve autonomi, skal der træffes særlige foranstaltninger for at beskytte
deres rettigheder og interesser.
Artikel 6 Samtykke
1. Enhver forebyggende, diagnostisk og terapeutisk medicinsk intervention må kun foretages
med forudgående, frivillig og informeret samtykke fra den pågældende person, baseret på
tilstrækkelig information. Samtykket skal, hvor det er relevant, være udtrykkeligt og kan
trækkes tilbage af den berørte person til enhver tid og uanset årsag uden det er til
ulempe eller forårsager fordomme.
2. Videnskabelig forskning bør kun udføres med forudgående, frivillig, udtrykkelig og
informeret samtykke fra den pågældende person. Oplysningerne skal være tilstrækkelige,
leveres i en forståelig form og bør omfatte regler for tilbagetrækning af
samtykke. Samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage af den pågældende person
uden nogen ulempe eller fordomme. Undtagelser fra dette princip bør kun være
lavet i overensstemmelse med etiske og juridiske standarder, vedtaget af stater,
i overensstemmelse med principperne og bestemmelserne i denne erklæring, især i
Artikel 27 og international menneskerettighedsret.
3. I passende tilfælde af forskning udført på en gruppe personer eller et samfund,
kan yderligere aftale med de juridiske repræsentanter for den pågældende gruppe eller samfund
søges. Under ingen omstændigheder bør en kollektiv fællesskabsaftale eller samtykke fra
en samfundsleder eller anden myndighed, være erstatning for en persons informerede samtykke.
Artikel 7 Personer uden kapacitet til at give samtykke
I overensstemmelse med national lovgivning skal der ikke gives andre personer mulighed og
kapacitet til at give sit samtykke ... Nægtelse af sådanne personer til at deltage i forskning
skal respekteres.
Artikel 8 Respekt for menneskelig sårbarhed og personlig integritet
Ved anvendelse og fremme af videnskabelig viden, medicinsk praksis og tilhørende
teknologier, bør menneskelig sårbarhed tages i betragtning. Enkeltpersoner og grupper
af særlig sårbarhed skal beskyttes og den personlige integritet af sådanne
enkeltpersoner respekteres
Artikel 9 Fortrolighed og respekt
De berørte personers privatliv og fortroligheden af deres personlige
oplysninger skal respekteres. I videst muligt omfang bør information ikke anvendes eller afsløres til andre
formål end dem, for hvilke de var indsamlet eller godkendt i overensstemmelse med international
lovgivning, især international menneskerettighedslovgivning.
Artikel 10 Lighed, retfærdighed og værdighed
Den grundlæggende respekt for alle menneskers værdighed og rettigheder skal respekteres, således
at de behandles retfærdigt og værdigt.
Artikel 11 Ikke-diskrimination og ikke-stigmatisering
Ingen enkeltpersoner eller grupper bør diskrimineres eller stigmatiseres af nogen grund
i strid med menneskes værdighed, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.
Artikel 12 Respekt for kulturel mangfoldighed og pluralisme
Betydningen af kulturel mangfoldighed og pluralisme bør tages behørigt i betragtning.
Imidlertid skal sådanne overvejelser ikke påberåbes for at krænke den menneskets værdighed,
rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder eller efter principperne i denne
Erklæring eller for at begrænse deres anvendelsesområde.
Artikel 13 Solidaritet og samarbejde
Med henblik på at opmuntre til solidaritet blandt mennesker og internationalt samarbejde.
Artikel 16 Beskyttelse af fremtidige generationer:
Forfatningen bør tage behørigt hensyn til virkningen af biovidenskab på fremtidige generationer, herunder på
deres genetiske konstitution.
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Artikel 17 Beskyttelse af miljøet, biosfæren og biodiversiteten:
Der skal tages behørig hensyn til samkørslen mellem mennesker og andre
livsformer, til vigtigheden af passende adgang og udnyttelse af biologiske og
genetiske ressourcer, respekt for traditionel viden og menneskers rolle
til beskyttelse af miljøet, biosfæren og biodiversiteten.
Forbrydelser mod menneskeheden
Romstatutten fra 1998 om oprettelse af Den Internationale Straffedomstol (Romstatutten) er
dokumentet, der afspejler den seneste konsensus blandt det internationale samfund om
forbrydelser mod menneskeheden.
Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol
Artikel 7
Forbrydelser mod menneskeheden
1. I denne vedtægt betyder 'forbrydelse mod menneskeheden enhver af de
følgende handlinger, når de begås som en del af et udbredt eller systematisk angreb
rettet mod enhver civilbefolkning med kendskab til angrebet:
a. Mord;
b. Udryddelse;
c. Slaveri
d. Udvisning eller tvangsoverførsel af befolkning
e. Fængsel eller anden alvorlig fratagelse af fysisk frihed i strid med
af grundlæggende folkeretlige regler
f. Tortur;
g. Voldtægt, seksuel slaveri, tvunget prostitution, tvunget graviditet, tvunget
sterilisering eller enhver anden form for seksuel vold af sammenlignelig tyngde;
h. Forfølgelse mod enhver identificerbar gruppe eller kollektivitet på politisk,
race, nationalt, etnisk, kulturelt, religiøst, køn som defineret i
stk. 3 eller andre grunde, der er almindeligt anerkendt som
ikke tilladt i henhold til folkeretten i forbindelse med enhver handling
der henvises til i dette afsnit eller enhver forbrydelse inden for jurisdiktion for Ret;
Tvunget forsvinden af personer
j. Apartheidens forbrydelse;
k. Andre umenneskelige handlinger af lignende karakter, der med vilje forårsager store
lidelse eller alvorlig skade på kroppen eller mental eller fysisk sundhed.
2. Med henblik på stk. 1:
Et angreb rettet mod enhver civilbefolkning betyder et forløb af adfærd, der involverer flere
handlinger, der er nævnt i stk. 1 mod enhver civilbefolkning i henhold til eller i fremme
af en stats- eller organisationspolitik til at begå et sådant angreb;
Elementer af forbrydelsen
I henhold til artikel 7, stk. 1, i Rom-statutten er det ikke nødvendigt med forbrydelser mod menneskeheden
at være knyttet til en væbnet konflikt, da det også kan forekomme i fredstid svarende til forbrydelsen fra
folkedrab. Den samme artikel indeholder en definition af den forbrydelse, der indeholder
følgende hovedelementer:
1. Et fysisk element, der inkluderer kommission af “et af følgende handlinger ”:
a. et. Mord;
b. Udryddelse;
c. Slaveri
d. Udvisning eller tvangsoverførsel af befolkning
e. Fængsling;
f. Tortur;
g. Grove former for seksuel vold;
h. Forfølgelse;
i. Tvunget forsvinden af personer;
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j. Apartheidens forbrydelse;
k. Andre umenneskelige handlinger.
2. Et kontekstuelt element: ”når forbrydelsen begåes som en del af en udbredt eller systematisk
angreb rettet mod enhver civilbefolkning ”; og
3. Et mentalt element: "med viden om angrebet"
Det kontekstuelle element bestemmer, at forbrydelser mod menneskeheden enten involverer vold i stor skala
i forhold til antallet af ofre eller dens udvidelse over en bred geografisk område (udbredt) eller en metodisk
type vold (systematisk). Dette udelukker tilfældige, utilsigtede eller isolerede voldshandlinger. Desuden er
artikel 7, stk. 2, litra a), iRom-statutten bestemmer, at forbrydelser mod menneskeheden skal begås i
fremme af en stats- eller organisationspolitik for at begå et angreb. Planen eller politikken behøver ikke at
være udtrykkeligt fastsat eller formelt vedtaget og kan derfor være udledt af de samlede omstændigheder.
I modsætning til folkedrab behøver forbrydelser mod menneskeheden ikke at være målrette mod en specifikt
gruppe. I stedet kan angrebet være enhver civilbefolkning, uanset dens
tilknytning eller identitet. En anden vigtig skelnen er i tilfælde af forbrydelser mod
menneskehed, at det ikke nødvendigt at bevise, at der er en generel specifik hensigt. Det er tilstrækkeligt
at der er en simpel hensigt om at begå nogen af de anførte handlinger med undtagelse af
handling af forfølgelse, som kræver yderligere diskriminerende hensigt. Gerningsmanden skal
handle også med viden om angrebet mod civilbefolkningen og at hans / hende
handling er en del af dette angreb.
Folkedrab
Folkedrab blev først anerkendt som en forbrydelse i henhold til international lov i 1946 af De Forenede
Stater, Nationernes Generalforsamling (A / RES / 96-I). Det blev kodificeret som en uafhængig forbrydelse i
1948 - konventionen om forebyggelse og straf for folkedrabsforbrydelser (Folkedrabskonvention).
Konventionen er blevet ratificeret af 149 stater (fra januar 2018). Den Internationale Domstol (ICJ) har
gentagne gange udtalt, at Konventionen indeholder principper, der er en del af almindelig international
sædvaneret.
Dette betyder, at uanset om stater har ratificeret folkedrabskonventionen, er de alle bundet af retsspørgsmålet
om princippet, at folkedrab er en forbrydelse, der er forbudt i henhold til International lov. ICJ har også
udtalt, at forbuddet mod folkedrab er en obligatorisk norm for international ret (eller ius cogens) og
dermed er ingen undtagelse tilladt.
Definition
Konvention om forebyggelse og straf for folkedrabsforbrydelse
Artikel II
I denne konvention betyder folkedrab en af følgende handlinger begået med
hensigt helt eller delvis at ødelægge en national, etnisk, race eller religiøs gruppe, som
sådan:
a. Dræber medlemmer af gruppen
b. Forårsager alvorlig kropslig eller psykisk skade på medlemmer af gruppen
c. Bevidst pålægger gruppens livsbetingelser beregnet helt eller delvist for at skabe dets fysiske
ødelæggelse
d. Indførelse af foranstaltninger beregnet til at forhindre fødsler inden for gruppen
e. Tvangsoverførsel af børn i gruppen til en anden gruppe.
Elementer af forbrydelsen
Folkedrabskonventionen fastlægger i artikel I, at forbrydelsen folkedrab kan placeres i sammenhæng med en
væbnet konflikt, international eller ikke-international, men også i sammenhængen med en fredelig situation.
Sidstnævnte er mindre almindelig, men stadig mulig. Den samme artikel fastlægger de kontraherende parters
forpligtelse til at forhindre og straffe forbrydelsen folkemord.
Den populære forståelse af, hvad der udgør folkedrab, har tendens til at være bredere end
i henhold til folkeretten. Artikel II i folkedrabskonventionen indeholder en snæver definition af forbrydelsen
folkedrab, som omfatter to hovedelementer:
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1. Et mentalt element: "hensigten om at ødelægge, helt eller delvist, en national, etnisk,
race eller religiøs gruppe som sådan "og
2. Et fysisk element, der inkluderer følgende fem handlinger, er opregnet udtømmende:
o Dræbte medlemmer af gruppen
o Forårsager alvorlig kropslig eller psykisk skade på medlemmer af gruppen
o Bevidst pålægge gruppens livsforhold beregnet til dens fysiske ødelæggelse, helt eller delvist
o Indførelse af foranstaltninger beregnet til at forhindre fødsler inden for gruppen
o Tvangsoverførsel af børn i gruppen til en anden gruppe
Hensigten er det sværeste element at bestemme. For at udgøre folkedrab skal hensigten
fra gerningsmændene om fysisk at ødelægge en national, etnisk,
race eller religiøs gruppe, være bevist. Kulturel ødelæggelse er ikke tilstrækkelig og heller ikke en hensigt til
bare sprede en gruppe. Det er den specielle hensigt, eller dolus specialis, der gør
folkedrab til en forbrydelse så unik. Derudover har retspraksis associeret hensigten med
eksistensen af en stats - eller organisationsplan eller - politik, selvom definitionen af folkedrab i
international ret ikke inkluderer dette element.
Vigtigere er det, at ofrene for folkedrab er bevidst målrettet - ikke tilfældigt - fordi
deres reelle eller opfattede medlemskab af en af de fire grupper, der er beskyttet under
Konventionen (som f.eks. ekskluderer politiske grupper). Dette betyder, at målets
ødelæggelse, skal være gruppen som sådan og ikke dens medlemmer som enkeltpersoner.
Folkedrab kan også kun begås mod en del af gruppen, så længe den del er
identificerbar ( inden for et geografisk begrænset område) og "betydelig".
De Forenede Nationers konvention mod korruption (2005)
Underskrift og ratifikationsstatus:
De Forenede Nationers konvention mod korruption er det eneste juridisk bindende universale
antikorruptions instrument. Langt størstedelen af De Forenede Nationers medlemsstater er parter i
konventionen.
Artikel 2.
Brug af udtryk:
I denne konvention forstås ved:
(a) "offentlig embedsmand": (i) enhver person, der har en lovgivende, udøvende
administrativt eller retligt kontor for en kontraherende stat, hvad enten han er udpeget eller valgt, uanset om
han er permanent eller midlertidig, uanset om han er betalt eller ikke, uanset personens anciennitet
(ii) enhver anden person, der udfører en offentlig funktion, herunder for et offentligt organ eller
offentlig virksomhed eller leverer en offentlig tjeneste som defineret i den nationale lovgivning i en
deltagerstat og som anvendt i det relevante statsområde for den pågældende deltagerstat; (iii) enhver anden
person defineret som en "offentlig embedsmand" i en stats nationale lovgivning. Dog med
formålet specifikke foranstaltninger indeholdt i kapitel II i denne konvention
"Offentlig tjenestemand" kan betyde enhver person, der udfører en offentlig funktion eller leverer en
offentlig tjeneste som defineret i en nationalstats lovgivning og som anvendes i relevant lovområde for den
deltagende stat; ...
c) "Tjenestemand i en offentlig international organisation": tjener en international civilret eller enhver
person, der er bemyndiget af en sådan organisation til at handle på vegne af denne organisation
Artikel 8.
Adfærdskodekser for offentlige embedsmænd:
1. For at bekæmpe korruption skal hver deltagerstat blandt andet fremme integritet,
ærlighed og ansvar blandt sine offentlige embedsmænd i overensstemmelse med grundlæggende principper i
dets retssystem.
2. Især skal hver deltagerstat bestræbe sig på at anvende, koder eller adfærdsstandarder for den korrekte,
hæderlige udførelse af offentlige funktioner, inden for sin egen institution og juridiske systemer.
4. Hver deltagerstat skal også overveje, i overensstemmelse med de grundlæggende principper
i sin nationale lovgivning, der indfører foranstaltninger og systemer til at lette rapporteringen fra
offentlige embedsmænd fra korruptionshandlinger til passende myndigheder, når sådanne handlinger
kommer til deres varsel i udførelsen af deres funktioner.
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Artikel 15.
Bestikkelse af nationale offentlige embedsmænd
Artikel 19.
Misbrug af funktioner:
Hver deltagerstat skal overveje at vedtage sådanne lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger, som måtte
være nødvendige for at fastslå, om en strafbar handling er begået forsætligt, misbrug af funktioner eller
stilling, dvs. udførelse af eller manglende gennemførelse af en handling med overtrædelse af love for en
offentlig embedsmand i udførelsen af hans eller hendes funktioner med det formål at opnå en unødig fordel
for sig selv eller for en anden person eller enhed.
Artikel 20.
Ulovlig berigelse:
Med forbehold for dens forfatning og de grundlæggende principper i sit retssystem, hver stat
Part skal overveje at vedtage sådanne lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger, som måtte være
nødvendige for at fastslå en kriminel handling, når den begås forsætligt, ulovlig
berigelse, det vil sige en betydelig stigning i aktiverne for en offentlig embedsmand, som han eller hun
ikke med rimelighed kan forklare i forhold til hans eller hendes lovlige indkomst.
Artikel 52.
Forebyggelse og afsløring af overførsler af udbytte fra forbrydelser:
5. Hver deltagerstat skal overveje at etablere, i overensstemmelse med sin nationale lovgivning, effektive
finansielle oplysningssystemer for relevante offentlige embedsmænd og skal levere passende sanktioner for
manglende overholdelse.
Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU):
Verdenssamfundet for standardisering af telekommunikation (2012) sagde, at ”[her] er et
behov for at informere offentligheden om de potentielle virkninger af eksponering af elektromagnetiske
felter (EMF'er) "og opfordrede medlemsstaterne" til at vedtage passende foranstaltninger for at sikre
overholdelse af relevante internationale anbefalinger for at beskytte sundheden mod negativ effekt af EMF ”.
Midtvejsevalueringen af den europæiske handlingsplan for miljø og sundhed 2004-2010
(2008): “Europa-Parlamentet ... [noterer], at grænserne for eksponering for
elektromagnetiske felter, der er indstillet til offentligheden, er forældede, … tager naturligvis ikke hensyn til
udviklingen inden for informations og kommunikations teknologier, af anbefalingerne fra Det Europæiske
Miljøagentur eller af de strengere emissionsstandarder, der f.eks. er vedtaget af Belgien, Italien og Østrig,
og behandler ikke spørgsmålet om sårbare grupper, såsom gravide, nyfødte
babyer og børn. ”
Resolution 1815 (Europarådet, 2011): “Tag alle rimelige foranstaltninger for at reducere
eksponering for elektromagnetiske felter, især for radiofrekvenser fra mobiltelefoner,
og især eksponeringen for børn og unge. ”
Erklæringen fra De Forenede Nationers konference om det menneskelige miljø (1972):
“Udledning af giftige stoffer ... i sådanne mængder eller koncentrationer, at de overstiger
miljøets kapacitet til at gøre dem uskadelige skal standses for at sikre, at der ikke påføres økosystemer
alvorlige eller irreversible skader ”(princip 6).
Verdenscharteret for naturen (1982):
”Aktiviteter, der sandsynligvis vil medføre irreversible skader på naturen skal undgås ... [hvor] potentielle
bivirkninger ikke er fuldt ud forstået, skal aktiviteterne ikke fortsætte ”(art. 11).
Rio-erklæringen om miljø og udvikling (1992):
“Stater har…ansvar for at sikre, at aktiviteter inden for deres jurisdiktion eller kontrol ikke forårsager
skader på miljøet i andre stater eller områder uden for grænserne for nationale jurisdiktion ”(princip 2).
FN's verdensmøde om bæredygtig udvikling (2002):
”Der er et presserende behov for ... at skabe mere effektive nationale og regionale politiske reaktioner på
miljøtrusler mod menneskers sundhed ”(paragraf 54 (k)).
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Den afrikanske konvention om bevarelse af natur og naturressourcer (2017):
"Parterne skal ... træffe alle passende foranstaltninger for at forhindre, afbøde og eliminere til mest mulige
skadelige virkninger på miljøet, især fra radioaktive, giftige og andre farlige stoffer og affald ”(art. 13). g
sundhed og trivsel og reduktion af forureningsrelaterede dødsfald og sygdomme.
Rummet:
Londonerklæringen, udstedt af stats - og regeringscheferne, der deltager i
møde i Nordatlantisk Råd i London den 3.-4. december 2019:
“Vi har erklæret rummet for et operationelt domæne for NATO. ”
Den ydre rumtraktat fra 1967 forankrede princippet om, at det ydre rum skulle være bevaret som en fælles
arv fra menneskeheden, 26 alligevel “mangler de nødvendige bestemmelser for at kunne regulere metoderne
til bilæggelse af eventuelle tvister, som normalt forekommer i lovgivningsmæssige traktater, såsom
Antarktis-traktaten fra 1959 ”.27 Det ydre rum er nu et “I stigende grad overbelastet og omstridt miljø”. 28
delegerede ved FNs første udvalg, der beskæftiger sig med nedrustning og international sikkerhed, fastslog,
at ”Hurtig handling [er] nødvendig for at adressere sikkerheden ved jordens bane, forårsaget af et stigende
antal satellitter, udvikling af sofistikerede forsvarssystemer og - den stadigt stigende mængde orbital
overbelastning, som i øjeblikket [inkluderer] mere end 500.000 stykker affald ”. 29 “[R] adio-frekvenser og
eventuelle tilknyttede kredsløb… er begrænsede naturressourcer, der skal bruges rationelt, effektivt og
økonomisk ... så at lande ... kan have lige adgang til disse baner og frekvenser. ” 30
”[So] m flere lande integrerer rummet i deres nationale militære kapacitet og stoler på rumbaseret
information om national sikkerhed, vil der være en øget chance for, at nogen interferens med satellitter kan
udløse eller eskalere spændinger og konflikter i rummet videre til Jorden. Dette gøres desto vanskeligere ved
udfordringen med at bestemme den nøjagtige årsag til en satellitfejl: om det skyldtes en rumvejrhændelse,
påvirkning ved rumaffald, utilsigtet indblanding eller bevidst aggression. ” 31
”Nogle stater udvikler eller har udviklet en række [anti-satellit] ASAT kapaciteter, herunder jord- og
rumbaserede våben, der kunne bruges...
26

FN. Traktatserie. 610: 8843. Traktat om principper for aktiviteter i
udforskningen og brugen af det ydre rum, inklusive månen og andre himmellegemer:
Kunst. 1. http://www.unoosa.org/oosa/da/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html.
27
FN's audiovisuelle bibliotek for international ret. Traktat om principper for
aktiviteter fra stater i udforskning og brug af det ydre rum, herunder månen og andre
himmellegemer, New York, 19. december 1966. Indledende bemærkning af Vladimír Kopal, professor ved
international ret, West Bohemian University, Pilsen, Tjekkiet; Formand, Legal
Underudvalg fra Udvalget om Fredelig Anvendelse af det ydre Rum (1999 til 2004 og 2008
til 2010). http://legal.un.org/avl/ha/tos/tos.html.
28
Rose FA. Beskyttelse af himlen: USA og fremtiden for adfærdsnormer i det ydre rum. Brookings Institution.
https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2018/06/FP_20180614_safeguarding_the_heavens.pdf. Adgang til 6.
juni, 2019.
29
FN. Debat om forslag om fælles principper for at sikre ydre rums sikkerhed
Udvalgsdelegaterne fra FirstCoute opfordrer til vedtagelse af en juridisk bindende traktat. Pressemeddelelse GA / DIS /
3557.
Oktober 2016. www.un.org/press/da/2016/gadis3557.doc.htm . Adgang til 6. juni 2019.
30
FN. Officielle optegnelser fra generalforsamlingen, syvogtreds første session, tillæg
Nr. 20.A / 71/20; 2016: bilag. Retningslinjer for langsigtet bæredygtighed i aktiviteter i det ydre rum:
Retningslinje 4. www.unoosa.org/oosa/documents-andresolutions/search.jspx?view=&match=A%2F71%2F20 .
Retningslinjerne er frivillige og ikke lovligt bindende. Adgang til 6. juni 2019.
31
Secure World Foundation. Rumbæredygtighed: En praktisk guide. 2014: 14.
https://swfound.org/media/121399/swf_space_sustainability-a_practical_guide_2014__1_.pdf.
Adgang til 6. juni 2019.

161

Created for free by https://foxyutils.com

bedrage, forstyrre, benægte, nedbryde eller ødelægge elementer i rumsystemer. Udvikling
og afprøvning af ASAT-kapaciteter vil sandsynligvis undergrave politisk og strategisk stabilitet,
især uden klarhedshensyn. Yderligere, test eller brug af affaldsdannende våben
kunne forurene det orbitale miljø i årtier til århundreder, betydeligt påvirke alle rumaktører og alvorligt
underminerer rummets langsigtede bæredygtighed." 6 ”
[D] en militarisering af det ydre rum til ethvert formål - hvad enten det er offensivt eller defensivt, mod
ethvert rum / himmellegeme eller mod et jordbundet mål – vil effektivt omdanne rumobjekter til potentielle
mål og gøre det ydre rum til en potential konfliktzone. ” 32
På trods af risikoen for "uheld, misforståelser og fejlberegninger", 33 findes der intet “Juridisk bindende
instrument, der beskæftiger sig med ... forebyggelse af et våbenkapløb i det ydre rum". 34 Der er heller ikke
”juridisk bindende regler for at undlade at skabe rumvragrester", 35 alligevel kan sådant affald kollidere,
herunder med atomkilder i det ydre space, 36 og generere “mere snavs i en cyklus populært kendt som”
Kessler syndrom'", 37, der udgør ”en eksponentiel vækst af orbitalaffald efterhånden som tiden skrider frem,
med en stadigt stigende risiko for operationelle organer i kredsløb. ... Med regelmæssige
lanceringshastigheder og ingen afbødende foranstaltninger, er det sandsynligt, at mængden af affald i
kredsløb vil vokse eksponentielt." 38
I dette juridiske tomrum er der massive konstellationer af ... satellitter i kredsløb omkring jorden,
planlagt og produceret, der vil dække kloden med lav reaktionstid, høj båndbredde kapacitet ”for at udvide
rækkevidden af det globale internet til landdistrikter og fjerntliggende områder
og supplere jordbaserede 5G-netværk. 39
32

Kozin VP. Militarisering af det ydre rum og dets indvirkning på det globale sikkerhedsmiljø.
Pakistan National University of Sciences and Technology, Global Think Tank Network;
2015. http://www.space4peace.org/articles/Militarization%20of%20Outer%20Space%20and%2
0its% 20Impacts% 20on% 20Global% 20Security.pdf . Adgang til 6. juni 2019.
33
FN. Rapport fra gruppen af statslige eksperter om gennemsigtighed og
tillidsskabende foranstaltninger i aktiviteter i det ydre rum. A / 68/189. 29. juli kl.
2013: 10.www.un.org/da/ga/search/view_doc.asp? Symbol = A / 68/189 . Adgang til 6. juni 2019.
34
De Forenede Nationer. Rapport fra gruppen af statslige eksperter om gennemsigtighed og
tillidsskabende foranstaltninger i aktiviteter i det ydre rum. A / 68/189. 29. juli kl.
2013: 10.www.un.org/da/ga/search/view_doc.asp? Symbol = A / 68/189. Adgang til 6. juni 2019.
35
Kozin VP. Militarisering af det ydre rum og dets indvirkning på det globale sikkerhedsmiljø.
Pakistan National University of Sciences and Technology, Global Think Tank Network;
2015. http://www.space4peace.org/articles/Militarization%20of%20Outer%20Space%20and%2
0its% 20Impacts% 20on% 20Global% 20Security.pdf. Adgang til 6. juni 2019.
36
FN. Generalforsamlings beslutning 47/68. 14. december 1992. Principper, der er relevante
til brugen af atomkilder i det ydre rum.
http://www.unoosa.org/oosa/da/ourwork/spacelaw/principles/nps-principles.html . Adgang til
6. juni 2019.
37
Kessler DJ, Landry PM, Cour-Palais BG, Taylor RE. Rumfart: Undgåelse af kollision i rummet:
Spredende nyttelast og rumaffald giver hurtig handling for at forhindre ulykker. IEEE-spektrum.
1980; 17 (6): 37-41.
38
FN. National forskning om rumaffald, sikkerhed for rumgenstande med nuklear
strømkilder om bord og problemer i forbindelse med deres kollision med rumaffald.
A / AC.105 / C.1 / 2017 / CRP.12. 27. januar 2017.
http://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2017/aac_105c_12017crp/aac_105c_1201
7crp_12_0_html / AC105_C1_2017_CRP12E.pdf . Adgang til engelsk 6. juni 2019.
39
Den Internationale Telekommunikationsunion; De Forenede Nationers uddannelsesmæssige, videnskabelige og
kulturelle organisation. Bredbåndskommission for bæredygtig udvikling. Arbejdsgruppe om teknologier i rummet og
den øvre atmosfære. Identificere potentialet ved nyt kommunikationsteknologier til bæredygtig udvikling. September
2017.
https://www.broadbandcommission.org/Documents/publications/WG-Technologies-in-Spacepdf .
Adgang til 6. juni 2019.
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Nogle satellitter er atomdrevne, og der har været ulykker, hvor man har tilladt
nukleart materiale at nå jorden (både land og hav) og for at indlæse radionuklider i
øvre atmosfære, som med tiden kan gå ned til havets overflade. Med radioistoper, der har
en halveringstid på tusinder af år, er det muligt, at offentlighed og miljø blev tilført eventuelle skader.

40.

Tilladelse til kommercielle enheder til på nuværende rumfartsstater at placere snesevis af
tusinder af 5G-satellitter i de allerede overbelastede - og anfægtede - jordbaner i
fraværet af et juridisk bindende regime, der styrer aktiviteter i det ydre rum, har alvorlige
konsekvenser for international fred og sikkerhed. Det nægter retfærdig adgang til et begrænset
ressource og sætter social, økonomisk, videnskabelig og teknologisk udvikling i fare;
og eksisterende satellitanvendelser, såsom kommunikation; navigation; katastroferisikoreduktion
og beredskabs overvågning af drivhusgasemission fra rummet af luftkvalitet
overvågning af aerosoler og forurenende stoffer; overvågning af atmosfæriske processer, klima
ændringer, herunder overvågning af vigtige klimavariabler som ozon tab og
miljøbeskyttelse; forvaltning af naturressourcer; forvaltning af økosystemer,
biodiversitet skovbrug; hydrologi; meteorologi og voldsomme vejrudsigter, arealanvendelse
og overvågning af ændringer af jorddækning havoverfladetemperatur og overvågning af vind;
seismisk overvågning af miljøændringer, kortlægning af gletsjere og undersøgelser af afgrøde og jord,
overvågning af madsikkerhed; vanding; præcisions landbrug; grundvandspåvisning; plads, vejr;
sundhedsmæssige virkninger sikkerhed; retshåndhævelse; kortlægning af mineraler; og urban
udvikling.41
Den ydre rumtraktat (1967) kræver, at brugen af det ydre rum foregår “således
for at undgå [dets] skadelige forurening og også ugunstige ændringer i miljøet
jorden ”(art. IX)
Artikel 1
Udforskning og brug af det ydre rum, inklusive månen og andre himmellegemer,
skal udføres til gavn og i alle landes interesse uanset deres grad af økonomisk eller videnskabelig udvikling,
og skal være for hele menneskeheden
.
For yderligere diskussion om rumsituationen, se artikel: Til salg til laveste 5G
Byder: Planet Earth (valgfri befolkning og vilde dyr)
De Forenede Nationers retningslinjer for langvarig bæredygtighed i det ydre rum
Aktiviteter (2018): “Stater og internationale mellemstatslige organisationer bør
adressere ... risici for mennesker, ejendom, folkesundhed og miljøet forbundet med
lancering, operation i kredsløb og genindsætning af rumobjekter ”(retningslinje 2.2 (c)).
Ansvarskonvention
Revisioner af et portugisisk dekret vedrørende ansvarsforsikring viser tydeligt,
at den portugisiske regering ikke har til hensigt at kræve, at satellitselskaber sørger for at
opnå tilstrækkelig forsikring til at opfylde deres forpligtelser i henhold til konventionen om
International ansvar for skader forårsaget af rumgenstande (ansvarskonvention),
der uddybes i artikel 7 i den ydre rumtraktat og foreskriver, at en lancering fra
staten er absolut forpligtet til at betale erstatning for skader forårsaget af rumgenstande
40

FN. Udvalget om fredelig anvendelse af det ydre rum. 2.-13. Februar 2015.
National forskning om rumaffald, sikkerhed for rumgenstande med kernekraftkilder ombord og problemer i forbindelse
med deres kollision med rumaffald (A / AC.105 / C.1 / 2015 / CRP.8).
Tilgængelig på http://www.unoosa.org/pdf/limited/c1/AC105_C1_2015_CRP08E.pdf . Adgang til 21
Oktober 2019.
41
FN. Officielle optegnelser fra generalforsamlingen, enogtres session, tillæg
Nr. 20.A / 73/20; 2018.
https://cms.unov.org/dcpms2/api/finaldocuments?Language=da&Symbol=A/73/20 .
Adgang til 6. juni 2019.
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på jordens overflade eller på fly og er ansvarlige for skader på grund af dens fejl
i rummet. Konventionen indeholder også bestemmelser om procedurer til afvikling af krav for
skader.
Definitionen af udtrykket "lanceringsstat" i henhold til ansvarskonventionen er:
 En stat, der lancerer eller anskaffer lanceringen af et rumobjekt;
 En stat, fra hvis territorium eller facilitet et rumobjekt lanceres.
I betragtning af at rumobjekter, især 5G-satellitter, der kan ødelægge folkesundheden
og miljøet, kunne fremkalde gigantiske erstatningskrav, der involverede store
territorier og befolkninger, værdifuld ejendom på jorden eller i rummet og skader på
miljø, lanceringsstater, skal kommercielle virksomheder være forpligtet til at særge for en
tilstrækkelig ansvarsforsikring. Det bemærkes, at mange små rumhavne er med hast
konstrueret til at imødekomme den planlagte udrulning af aktuelt 100.000 planlagte 5G-satellitter.
Den portugisiske rumfartsorganisation oprettes lovligt i begyndelsen af 2020 og vil
være baseret på Azorerne, på øen Santa Maria, hvor den har til hensigt at installere en base og
opsende små satellitter. Det bemærkes, at Portugal ikke er part i ansvars Konventionen. Hvis man agter at
drage fordel af dette, på bekostning af resten af verden, vil de involverede personer blive identificerede og
holdt individuelt ansvarlige. Diplomatisk immunitet giver ingen immunitet mod retsforfølgelse for forsøg på
forbrydelser mod menneskeheden.
Det bemærkes endvidere, at kommercielle virksomheder ikke har nogen forretning, der lancerer satellitter
uden tilstrækkelig forsikring. Jorden er ikke til salg til lavest- eller højstbydende.
Universel erklæring om det menneskelige genom og menneskerettigheder (1998)
International erklæring om humane genetiske data (2003)
Council for International Organisations of Medical Sciences International Ethical
Retningslinjer for sundhedsrelateret forskning, der involverer mennesker (2016)
Retningslinje 1: Videnskabelig og social værdi og respekt for rettigheder
Retningslinje 2: Forskning udført i indstillinger med lav ressource
Retningslinje 3: Ligelig fordeling af fordele og byrder ved udvælgelse af enkeltpersoner og grupper af
deltagere i forskning
Retningslinje 4: Potentielle individuelle fordele og risici ved forskning
Retningslinje 5: Valg af kontrol i kliniske forsøg
Retningslinje 6: Omsorg for deltagernes sundhedsbehov
Retningslinje 7: Fællesskabsengagement
Retningslinje 8: Samarbejdspartnerskab og kapacitetsopbygning til forskning og undersøgelse
Retningslinje 9: Enkeltpersoner, der er i stand til at give informeret samtykke
Retningslinje 10: Ændringer og frafald af informeret samtykke
Retningslinje 11: Indsamling, opbevaring og anvendelse af biologiske materialer og relaterede data
Retningslinje 12: Indsamling, lagring og brug af data i sundhedsrelateret forskning
Retningslinje 13: Refusion og kompensation til forskningsdeltagere
Retningslinje 14: Behandling og erstatning for forskningsrelaterede skader
Retningslinje 15: Forskning med sårbare personer og grupper
Retningslinje 16: Forskning med voksne, der ikke er i stand til at give informeret samtykke
Retningslinje 17: Forskning, der involverer børn og unge
Retningslinje 18: Kvinder som forskningsdeltagere
Retningslinje 19: Gravide og ammende kvinder som forskningsdeltagere
Retningslinje 20: Forskning i katastrofer og sygdomsudbrud
Retningslinje 21: Klynge randomiserede forsøg
Retningslinje 22: Brug af data opnået fra online-miljøet og digitale værktøjer i sundhedsrelateret forskning
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Retningslinje 23:
Retningslinje 24:
Retningslinje 25:
Appendiks 2

Krav til oprettelse af forskningsetiske komiteer og til deres gennemgang af
protokoller
Offentlig ansvarlighed for sundhedsrelateret forskning
Interessekonflikter
Indhentning af informeret samtykke: vigtige oplysninger for potentielle
forskningsdeltagere

- Etiske principper for medicinske forskning, der involverer mennesker (2013)
Erklæringen er moralsk bindende for læger, og denne forpligtelse tilsidesætter enhver
national eller lokal lov eller forskrifter, hvor erklæringen giver en højere standard af
beskyttelse af mennesker end sidstnævnte. Efterforskere skal stadig overholde lokal lovgivning
men rette sig efter den højeste standard.
Det grundlæggende princip er respekt for individet (art. 8), dets ret til selvbestemmelse og retten til at træffe
beslutninger på et informativt grundlag (art. 20, 21 og 22) vedrørende deltagelse i forskning, både
indledningsvis og i løbet af forskningen. Det er efterforskerens pligt udelukkende at varetage patientens (art.
2, 3 og 10) eller den frivilliges interesse (art. 16, 18), og mens der altid er behov for forskning (art. 6), må
menneskets velfærd skal altid være over videnskabens og samfundets(art. 5), og etiske
overvejelser skal altid gå forud for love og forskrifter (art. 9). Anerkendelsen af den øgede sårbarhed hos
enkeltpersoner og grupper kræver særlig årvågenhed (art. 8). Det skal anerkendes, at når
forskningsdeltageren er inkompetent, fysisk eller mentalt ude af stand til at give sit samtykke, eller er
mindreårig (art. 23, 24) bør deltagelse overvejes, og samtykke gives da fra en person, der handler i
deltagerens bedste interesse. Samtykke skal dog altid gives af deltageren, hvis det overhovedet er muligt.
(art. 25)

https://en.wikipedia.org/wiki/Informed_consent

[1] F.eks. William Schabas, Unimaginable Atrocities - Justice, Politics, and
Rettigheder ved krigsforbryderdomstolene , Oxford University Press, 2012 - s. 51-53.
[2] F.eks. M. Cherif Bassiouni, Crimes Against Humanity in International
Straffelov , Martinus Nijhoff Publishers, 1999, s.62
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BILAG 13
SYMPTOMER RAPPORTERET AF ELEKTROHYPERSENSITIVE (EHS) PATIENTER
- FØRSTEÅRSSUMMERING FRA EN SPECIALISERET SMERTEFORSKNINGSKLINIK
[Supplerende oplysninger tilføjet af oversætteren]
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BILAG 14
Common Law retshandlinger
[Supplerende oplysninger tilføjet af oversætteren]
Canada
COVID-begrænsninger og obligatoriske vaccinationer er forbudt og ophævet af den fælles
lovforsamling, da embedsmænd ellers trues med bøder og fængsel 25. august 2020
Parksville, British Columbia (Republic News Service)

I en historisk demokratisk forhandling i går aftes, Oceanside Common Low (OCLA) vedtog en for offentlig
sikkerhed, der forbyder COVID-begrænsninger og afstandsregler, maskering, karantæner og vaccinationer
over alt i Parksville og Qualicum Beach på Canadas vestkyst.
Fra i dag kan enhver, der forsøger at pålægge befolkningen disse COVID-regler i lokalsamfundet, blive udsat
for bøder og fængel af OCLA og dens fællesretslige domstol.
Med henvisning til folkeretten siger forsamlingsvedtægten, at disse COVID-regler “er ulovlige, uberettigede
og medicinsk usunde tiltag, der truer og angriber grundlæggende frihed, sundhed og sikkerhed for
befolkningen i vores samfund ... Derfor pålægges det, at ingen er forpligtet til at give samtykke til eller
overholde nogen af disse regler ... og enhver er fri til aktivt at modstå og ikke overholde sådanne regler og
foranstaltninger på alle nødvendige måder uden frygt for juridiske konsekvenser. ”
Loven konkluderer og truer med, at enhver der forsøger at påtvinge samfundet COVID-regler, som en del af
en kriminel sammensværgelse ”Sanktioneres og fængsels efter domfældelse ved Common Law Court of
Parksville m... Alle politimyndigheder forventes og tvinges ved lov til at håndhæve denne vedtægt eller blive
anklaget for at hindre retfærdighed og demokratisk proces. ”
En kopi af den komplette vedtægt følger.
Med ordene fra en af forfatterne til vedtægten, ”Vi skabte historie i aften ved at lægge magten tilbage i folks
hænder. Dette er vores svar på politistaten og COVID-fidusen. Vi opfordrer folk overalt til at tage det samme
trin gennem deres egne fællesretlige forsamlinger og domstole ”.
Siden 2015 er der dannet mere end fyrre fælles lovforsamlinger over hele Canada, mange af dem under
Republikken Kanatas jurisdiktion. Forsamlingerne er blevet frontlinjeforsvar for canadiere, der modsætter
sig politistaten.
For mere information kontakt republicofkanata@gmail.com og se
www.republicofkanata.ca.
https://youtu.be/nVPFzcj_yfc
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NOTAT VEDR OFFENTLIG SIKKERHEDSRET
Ophævelse og forbud mod COVID-begrænsninger, obligatoriske vaccinationer og andre ulovlige,
usunde og uberettigede foranstaltninger i vores samfund Udstedt af den fælles lovforsamling (OCLA)
mandag den 24. august 2020
LAD DET VIDES, at reglerne i Canada, der begrænser fri bevægelighed og socioalisering, pålægger
obligatoriske karantæner, distancering, medicinsk test og vaccinationer, og krav om masker er ulovlige,
uberettigede og medicinsk usunde foranstaltninger, der truer og angriber de grundlæggende friheder,
sundheden og sikkerheden for befolkningen i vores samfund og krænker den internationale anerkendte
juridiske ret til frit at give samtykke, der regulerer alle medicinske procedurer. (Nürnberg-koden, 1947)
DET BEORDRES HER af den fælles lovforsamling som en stemme og forsvarer af befolkningen i vores
samfund, at:
(a) Ingen er forpligtet til at give samtykke til eller overholde nogen af disse regler, uanset hvilken autoritet,
eller person der beordrer eller påtvinger dem, og b) enhver er fri til aktivt at modstå og ikke adlyde sådanne
regler og foranstaltninger med alle nødvendige midler uden frygt for juridiske konsekvenser.
DET BEORDRES YDERLIGERE af forsamlingen, at ethvert individuelt, officielt organ, firma eller dets
agent, der kræver eller pålægger nogen af disse regler for nogen i vores samfund, deltager i en kriminel
sammensværgelse mod liv, velvære og frihed, som er i strid med denne ordre. Den som er involveret i sådan
en forbrydelse, er underlagt sanktioner og fængsel efter domfældelse i Common Law Court af
Parksville, Britisk Columbia.
Denne bekendtgørelse er udstedt den 24. august 2020 som en lovlig vedtægt af Oceanside fælles
lovforsamling, og har lovens fulde virkning og kraft. Alle politimyndigheder forventes og tvinges ved
lov til at håndhæve denne vedtægt eller sigtes for at hindre retfærdighed og demokratisk proces.
OCLA-vedtægt nr. A-09242020-101A
Australien
Vær opmærksom:
Alle statsministre og ministre i alle stater og territorier; og Politiet og militæret; og de almindelige medier
og aviser, der spreder disinformation, misinformation, løgne, udeladelser, overdrivelser, begår
undertrykkelse af information og censur; og medicinsk: Spredning af medicinsk disinformation,
misinformation, løgne, udeladelser, overdrivelser, undertrykkelse og censur uden noget alternativ udover
vacciner;
og
I forbindelse med trusler, intimidering, store bøder og mulig fængsel mod:
"Vi folket" fra Commonwealth of Australia og ikke COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, som inkluderer
alle jer ovenfor.
Du bruger uberettiget og overdreven magt og bedrageri til at håndhæve din ulovlige direktiver og
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du bruger uberettiget og overdreven magt og svig til at håndhæve noget som ikke kan håndhæves og
du bruger uberettiget og overdreven magt og bedrag ved "social distancering" som er aldrig blevet
implementeret af noget land i deres folkesundhedspolitik; og
man bruger magt og bedrageri ved et obligatorisk maskepåbud som er uvidenskabelig, uberettiget, urimeligt,
ubegrundet og usundt; og
du bruger hidtil uset drakonisk magt, hvilket er et misbrug af proces, misforståelse og en bevidst
overtrædelse af den australske forfatning og menneskerettigheder og
du ignorerer bevidst den korrekte protokol til lovgivningen om biosikkerhedsloven:
Tramper på vores rettigheder og privilegier ved at åbenlyst se bort fra den juridiske biosikkerhed og bruger
politiet og militæret, hvilket er ulovligt at håndhæve, til at skræmme ved hjælp af trusler, fysisk misbrug og
store bøder for at stoppe uenighed, protester og demonstrationer for vores velfærd og velbefindende og vores
fri vilje.
Militæret og politiet er nødt til at 'træde tilbage' og nægte at adlyde disse ulovlige ordrer fra deres bevidst
vildledende frimurerpolitikere, der handler i ondskab med aggression mod Vi folket"som de også selv er en
del af.
De overholder ikke biosikkerhedsloven, og de misbruger politiet og militæret for deres egen uhyggelige
dagsorden, som er forbrydelser mod menneskeheden. Og alt den ødelæggelse, de har skabt i landet nu, vil
fortsætte i årevis
De følger tydeligvis ikke og overholder ikke lovgivningen, og man vil føre et sagsanlæg mod regeringen,
politiet og militæret på grund af manglende omhu, og embedsmisbrug, medansvarlighed, medicinsk
uagtsomhed , forbrydelser mod menneskeheden, ikke at være "fuldt informeret" og andre passende anklager.
Vi har været i en 'tilstand af lovløshed', og det vil komme til og ende med at man respekterer den australske
forfatning og respekterer den gennemtænkte anvendelse af lovgivningen af retsstatsprincippet, som ikke
hindrer eller skader dens indbyggere.
Hvilken rolle har efterretningsbureauerne også spillet i dette medicinske lockdown-svindel?
Spredning af medicinsk misinformation og desinformation er forbudt og er en kriminel lovovertrædelse med
falsk reklame og falske påstande ud over ikke at "fuldt informere" er Manglende omhu, due, effektiv
rådgivning og overtrædelse af eden "gør ingen skade"
I forbindelse med oprør og forræderi ikke handlet på:
Årsagssammenhæng med forræderi og misforstået forræderi
a)

Australia Act 1986 afsnit-6. Måde og form "betyder folkeafstemninger". Netop denne aktivitet,
folkeafstemningen, havde en lovbestemt og et obligatorisk forfatningsmæssig krav, der blev udeladt f
ormulering og vedtagelse af et skjult, svigagtigt tiltag af magt over befolkningen i det sydlige
Australien og Commonwealth of Australia.

b)

Australia Act 1986 afsnit-13. Ændring af forfatningen i Queensland.
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Underafsnit (1) Forfatningsloven 1867-1978 af staten Queensland er i
dette afsnit benævnt som hovedloven. Dette særlige afsnit, der havde folkeafstemning som et
lovbestemt og obligatorisk forfatningsmæssigt krav, var udeladt, og vedtagelse af denne formulering
var en skjult, bedragerisk tildeling af magt over indbyggerne i det sydlige Australien og
forbundsstaten Australien.
(c) Australiens lov 1986, afsnit 14. Ændring af forfatningsloven for Vestaustralien.
Underafsnit (1) Forfatningsloven af 1889 i staten Vest Australien er i dette afsnit benævnt som
principloven. Dette særlige afsnit, der havde folkeafstemning som et lovbestemt og obligatorisk
forfatningsmæssigt krav, var udeladt, og vedtagelse af denne formulering var en skjult, bedragerisk
tildeling af magt over indbyggerne i det sydlige Australien og forbundsstaten Australien.
(d) Forbundssstatens forfatning afsnit -128. I denne særlige lov havde folkeafstemning et lovbestemt
og obligatorisk forfatningsmæssigt krav, der var udeladt i formulering og vedtagelse af en skjult
bedragerisk magttildeling over indbyggerne i det sydlige Australien og forbundsstaten Australien.
(e) Staten Syd Australien forfatning -afsnit-34. I denne særlige lov havde folkeafstemningen et
lovbestemt og obligatorisk forfatningsmæssigt krav, som blev udeladt i formuleringen og
vedtagelsen af denne formulering, var en skjult bedragerisk tildeling af magt over befolkningen i
Sydaustralien og forbundsstaten Australien.
(f)

.
(g)

(h)

Syd Australiens lov (Anmodning) Lov 1985 Nr. 95 - Afsnit 51. Netop denne lov havde
folkeafstemning som et lovbestemt og obligatorisk forfatningsmæssigt krav, der blev udeladt, og
vedtagelse af denne formulering var en skjult, bedragerisk magttildeling over befolkningen i
Sydaustralien og forbundsstaten Australien.
I afstemningen fra 6. november 1999 sagde 63% nej. Den kriminelle handling af svindel
arbejder i mod instruktionerne fra det australske folk i den
folkeafstemning og af den bedrageriske magt.
Retsakter til ændring og (domstole og juridisk praksis) Lov 2003, vedtaget 1. januar 2004.

Del 8 Ændringer om Kronen. (61 ændringer)
Kronen x 42, Majestæten x 7 Vores suveræne Dronning Elizabeth den anden, hendes
arvinger og efterfølgere x 5, rådgivere for Kronen x 4, Dronning x 1, statsborgere x 1. Royale
Styrker x 1 (ændring af Royale Styrker er en krigshandling mod befolkningen i Forbundsstaten Australien)
Og
Ved at slette "Kronen" og i stedet indsætte "Stat eller forbund " i afsnittene 121 (4) og, 123 (5) og (6b) og (7).
I denne særlige lov havde folkeafstemningen en lovpligtig og obligatorisk forfatningsmæssigt krav, der blev
udeladt, og vedtagelsen af denne formulering er en skjult, bedragerisk tildeling af magt over befolkningen i
Sydaustralien og forbundsstaten Australien
(i)

Valgreglerne, Senatet og Repræsentanternes Hus begår denne kriminelle handling i hele Australien.
Kriminel forseelse af bedrag. At undlade folkeafstemninger betjener den svigagtige tildeling af
magt.
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(j)

angiveligt, at sværge en udenlandsk ed til frimureriet. “Skjul og aldrig Løfte sløret." Tilladelsen til
frimureri kom fra Det Forenede Kongerige. ”Sue v Hill” erklærede ulovligt Det Forenede Kongerige
for en fremmed magt, men derved blev det faktisk erklæret, at frimurer kunne danne frimurerloger i
Australien. Netop denne beføjelse, bevilling fra en fremmed magt, er overtrædelse af DEL IV Begge parlaments huse, afsnit 44 diskvalificerer underafsnit 1 i Forbundsstatens Forfatningen i
forhold til forfatningspolitikerne. Denne lovovertrædelse skal klarlægges ved enten en nævningetingretssag eller retssag med en nævningedomstol.

Alle rettigheder forbeholdes og ingen frafaldes
Uden fordomme
Intet ansvar accepteret
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BILAG 15
Supplerende referencer tilføjet af den engelske oversætter
Disse links til dokumenter, artikler, bøger og videoer er beregnet til at supplere informationen i dette
dokument og til at give læsere mulighed at gøre deres egen yderligere forskning.
Sluk det hele!
Lluminati bruger tv til at kontrollere dit sind
TV Lobotomie - La vérité scientifique sur les effets de la télévision
Se aldrig fjernsynet
Kontrollerer teknologi dit sind? | Steven Hassan | TEDxBeaconStreetSalon
David Icke & Stewart Swerdlow tankekontrol troede politiet
Mikrobølger, samfund og mad
Elektron cyklotron resonans biovåben
Livet siger - "nej tak"
Galskaben ved at sætte 53.000 5G-satellitter i rummet (nu står vi op til 100K)
Resonance (2012) Hyppigheder (dokumentar)
Generation Zapped - Trailer (dokumentar)
'Smash-your-mobile-phone' 'kampagne, reaktion på telemóveis, Conan Osiris, Portugal
Dr. Dietrich Klinghardt - Hvad sker der virkelig i verden?
Trådløs vækning | Jeromy Johnson | TEDxBerkeley
Frakobling
Trådløs uddannelse - kurser i, hvordan du trækker stikket ud og er mere sikkert
Sådan tilslutter du din ipod, ipad eller iphone til Ethernet - 3 minutter
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=cWqbpfhcMWc
Internet på iPad ved hjælp af ethernetkabel - nu med strøm i ny let metode – nej til
wifi eller mobildata!
https://www.youtube.com/watch?v=oBKs2tPggVI 3 min. 41
Tilslutning af en iPad til et kablet netværk med et Ethernet-kabel
https://www.youtube.com/watch?v=rF1-p796upU5 min 25
Den "Covid" psyop
Alice in Wonderland Technique: The Power of Applied Confusion
Alice in Wonderland: The Power of Applied Confusion, kapitel startende på side 129 i
en manual med titlen 'UDDANNELSE AF INFORMATION - forhør: videnskab og kunst',
udgivet af National Defense Intelligence College i 2006 med henvisning til en tortur fra 1963
manual med titlen, “KUBARK Counterintelligence Interrogation Manual, Human Resource
Exploitation Training Manual, ” baseret på CIA-forskning, meget af det gennemført via
MK ULTRA-programmet, men noget af det går helt tilbage til 1350'erne til arbejdet
af Nicholas Eymerich, generalkvisitor i Aragon, Spanien.
Sådan undslipper du Karpman Drama Triangle
640 læger, cv19 er en global fidus. ”Vi har mange beviser for, at det hele er en falsk historie
over hele verden." 6. august 2020.
Tysk COVID-19 Ekstra-parlamentarisk undersøgelsesudvalg og nedrivning af
'Covid' fortælling.
Tyskland: Ekstra-parlamentarisk lægekorona-undersøgelseskommission ACU20
"Covid"
Plandemic Documentary Series
Forståelse af COVID-19 "CASEDEMIC"
Die Zerstörung des Corona Hypes (tysk - Destroying the Corona hype)
"Covid" og elektromagnetisk stråling
Video: El- og influenzaforbindelse kan forklare "vira"
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Den underrapporterede rolle med eksponering af giftige stoffer i COVID-19-pandemien
Ronald N.Kostoff, Michael B.Briggs, Alan L.Porter, Antonio F. Hernández, Mohammad
Abdollahi, Michael Aschner, AristidisTsatsakis
Elektromagnetisk stråling på grund af cellulære, Wi-Fi og Bluetooth-teknologier: Hvor
sikre er vi? Naren, A. Elhence, V. Chamola og M. Guizani, elektromagnetisk
Stråling på grund af mobil-, Wi-Fi- og Bluetooth-teknologier: Hvor sikre er vi?, "i
IEEE Access , vol. 8, s. 42980-43000, 2020, doi: 10.1109 / ACCESS.2020.2976434.
[Tilbagetrukket (dvs. for pinligt for telekommunikationsindustrien)]
Rapport fra den uafhængige ekspertgruppe for mobiltelefoner (IEGMP), ledet af Sir
William Stewart (The Stewart Report, 2000)
Bestil: Beskidt elektricitet: Elektrificering og sygdomme i civilisationen, 6. december 2012 af
MD Samuel Milham
5G-stråling - mulig årsag til Covid-19-pandemi
Irregulators vs. FCC: Eksponering og retsforfølgelse af en enorm, ulovlig økonomisk skandale bagved
5G
Salmen, SH, Alharbi, SA, Faden, AA, & Wainwright, M. (2018). Evaluering af
virkning af højfrekvent elektromagnetisk felt på vækst og antibiotisk følsomhed af
bakterie.
Saudi tidsskrift af biologisk videnskab , 25 (1), 105–110.
https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2017.07.006
Korrelation mellem det potentielle niveau for elektromagnetisk forurening og faren for
Covid-19 . [Oversætterens note: underteksten til dette papir synes at have været fejltranslateret, da det ikke
er i overensstemmelse med argumenterne i avisen.] Vladimir I. Mordachev. Hviderussisk statsuniversitet for
informatik og radioelektronik (Minsk, Republikken Hviderusland). 15. juni 2020:
Konklusion: “Gyldigheden af hypotesen om den mulige indvirkning af EM
baggrund skabt af de offentlige trådløse informationssystemer, først og fremmest af systemer
af cellulær (mobil) kommunikation, er den relative dødelighed fra COVID-19
indirekte bekræftet af resultaterne af analysen af ammenhængen mellem graden af
sværhedsgrad af hygiejnisk regulering af niveauer af radiofrekvens EM baggrund for
befolkning i forskellige lande i henhold til data [12] og dødeligheden fra
COVID-19 i forhold til antallet af inficerede personer i henhold til [38-40]. ”
Undersøgelse af sammenhængen mellem tilfælde af coronavirus og tilstedeværelsen af 5G
netværk . Bartomeu Payeras i Cifre. Marts-april 2020
Stein, Yael. (2020).Symptomer rapporteret af elektrohypersensitive (EHS) patienter - førstårsoversigt fra en specialiseret smerteforskningsklinik DOI:
10.13140 / RG.2.2.33185.02400.
Affolkning
Silent Weapons for Quiet Wars
TED 2010: Bill Gates: Innovation to Zero!
Antropogene klimaforandringer
Surprise, K. (2020). Stratosfærisk imperialisme: Liberalisme, (øko) modernisering og
ideologier inden for solenergiforskning. Miljø og planlægning E: Natur og
Rum, 3 (1), 141–163. https://doi.org/10.1177/2514848619844771
NASAs Van Allen Probes ser menneskeskabt barriereindhyllingsjord. 17. maj 2017.
Geoengineering Watch . https://www.geoengineeringwatch.org/
Nul geoteknik . https://zerogeoengineering.com/
Vejret som våben
Vejrvåben er virkelige, de har en traktat til at regulere dem [HAARP]. 15
Oktober 2016.
Konvention om forbud mod militær eller anden fjendtlig anvendelse af miljøet
Ændringsteknikker. New York, 10. december 1976. Art. 1: Hver deltagerstat i denne konvention forpligter
sig til ikke at engagere sig i militær eller anden fjendtlig brug af miljømæssige modifikationsteknikker, der
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har udbredt, langvarig eller alvorlig virkninger som middel til ødelæggelse, eller skade for enhver anden
deltagerstat. Status
Regeringer er virksomheder
UK Common Law — Et lovligt oprør
Regeringer er virksomheder
“Corporate Coup d'État”
Robert F Kennedy Jr. - Korporatisme bruger vacciner til at gøre amerikanere til
råvarer
Hvordan autoritærisme har spredt sig siden coronaviruspandemien begyndte
PLANDEMIK: COVID-19 og Corporate Coup d'État
Lovligt oprør
Juridisk navnbedrageri: Sandheden
Dommer Anna von Reitz
Ny chartistbevægelse
Bestil: Truth Teller's Shield: A Manual for Whistle Blowers & Hell Raisers: Theory &
Øvelse i at lade din sandhed og sandheden herske 2. september 2016 af Kevin Annett
Genfødsel og modstand: En påskebesked om håb fra Kevin Annett
Strawman Explained - Legal Fiction Documentary - Common Law and Sovereignty
Lovligt oprør for en fredelig fremtid: ”Det er en illusion” tale ved St. Annes, Lancashire
Folkets forenede samfund
ENHED = Stigningen på 99%

Bestil: Mød din stråmand: Og hvad du end vil vide af David E. Robinson
Bestil: UCC-forbindelsen: Sådan frigør du dig fra juridisk tyranni af David E.
Robinson
Bestil: Etablering af Reign of Natural Liberty: A Common Law Training Manual af
Kevin Annett
Bestil: Offentliggørelse 101: Hvad du behøver at vide1. juli 2014 af David E. Robinson
og Anna von Reitz
Mark Passio - Natural Law Seminar - New Haven, CT
Magna Carta 2020: Genopretning af almindelig lov
Ekspertisen ved den fælles lov - med Brent Allan Winters
Anatomi af Slavespeak
Penge system
Video: Michael Rivero: All Wars Are Bankers 'Wars
The Secret of Oz
Ny videnskabsmand : afsløret - det kapitalistiske netværk, der driver verden
Overvågning
Shadowgate. Filmen beskriver interaktive internetaktiviteter (IIA) og militæret
psykologisk krigsførelsesvåben, Shadownet, som bruges til at kontrollere offentlige narrativ gennem falske
nyheder, for at fikse valg og for at organisere BLM-optøjer, blandt andet.
Vacciner
Dr. Jerry Day - Mandaterede vaccinationer, gør dig klar til at sige "NEJ!"
Jerry Day har oprettet en meddelelse om ansvar til enhver, der forsøger at påtvinge dig vacciner.
Selvom de nægter at underskrive, viser det, at de er blevet informeret om det, vacciner kan forårsage af
skade. Han tilbyder et andet dokument, der oplister årsagerne til at enkeltpersoner har ret til at afvise

174

Created for free by https://foxyutils.com

vacciner. Han siger, at dokumenterne fungerer som en
forsikringspolice, hvis noget går galt med en tvungen vaccine, fordi det er bevis på
din indsigelse mod vaccinationen og gør dermed administratorerne af vaccinen
personligt ansvarlige med risiko for retsforfølgning og straf. Med andre ord, hvis du ikke modsætter dig og
gøre din holdning klar, kan du formodes at være enig i forfatningsmæssige love
og skadelig offentlig orden. Frihedstagerwebsite (download dokumenter for at beskytte din
frihed)
Kontraktformular for at sikre, at du ikke får vaccinen
Udskriv det og læs det omhyggeligt
Bestil: Enhver, der fortæller dig, at vacciner er sikre og effektive, lyver af Dr. Vernon
Coleman
Plandemic II: Indoktornation
5G / Coronavirus Briefing 28. april 2020 Se afsnit om vaccinationer og bilag 1.
To dokumenter, der hjælper med at forhindre tvungen vaccination.
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