
Vi trenger en strategi. Her er den: 

 Strategi 2023 

  Vi står overfor en formidabel motstander i form av verdens mektigste 
institusjoner som virker å styre den norske stat. Politikerne i regjering og 

storting framstår som nikkedukker. Et eksempel er helseminister Ingvild 
Kjerkol på WHOs møte i Genève 23. mai 2022: «Vi må konsolidere WHO 

som vår effektive, ansvarlige og dyktige leder innen multilateralisme, og 
et byrå som har nulltoleranse for feil oppførsel.» 

 Men vi, folket, gir oss ikke. Vi skal vinne! 

 Her er 16 forslag, men ikke vær redd for 
selv å ta initiativ til nye: 

   

1. Arranger mandagsklubber 

 Ha et fast møte en gang hver uke med 
venner, bekjente, de som bor i nabolaget 

eller inviter alle - diskuter og ta opp temaer 
og legg planer. Vil du forandre verden, må du starte lokalt. 

 2. Arranger folkemøte, konferanse, demonstrasjoner/markeringer 

 Delta i det offentlige rom, vis befolkningen at det ikke bare er 
myndighetene som skal sette dagsorden, alle skal med, og det styrker 



kunnskap og fellesskap og gir utenforstående anledning til å orientere seg, 

eventuelt å bli med. 

 3. Snakk med folk 

 Samtal med kjente og ukjente når anledningen byr seg, er de fornøyd 

med tingenes tilstand, fungerer vaksinene? Er de tilfredse med 
strømprisene? Kom med innspill som kan hjelpe dem og gi dem forståelse. 

 4. Ha kontakt med de 
unge 

 Det er en forvirrende tid 

med sensur på sosiale 
medier og propaganda i 

mediene. Statlige- og 
kommunale organer, 

utdanningsinstitusjoner er 

politisk korrekte og følger 
offisielt anerkjente 

forskere, 
virkelighetsforståelsen 

lider – lytt til de unge og 
snakk med dem om å være kritisk og stole på sin indre stemme. 

 

 5. Be politikere forklare seg, stå til rette for sin vedtak 

 Politikere, som ikke nødvendigvis er valgt 

av innbyggerne - men av valgkomiteer 
under press, bør utfordres og dumme 

avgjørelser bør få konsekvenser; en ting 

er å stemme, en annen ting er å drøfte 
beslutninger i forkant – evaluere dem 

etterpå, send lokalpolitikere henvendelser 
og be dem være kritiske til nasjonale og 

internasjonale organ. Er det slik at 
partiene og storting ikke følger 

Grunnloven? Hvis svaret er ja, må det 
handles.  

  6. Gå myndighetene etter i sømmene 

 Nedstengingen i mars 2020 er vel den dummest beslutningen noen har 
gjort i dette landet, her var Helsedirektoratet sentral, og nå vil regjeringen 

legge landet under WHO som er ledet av en marxist fra Etiopia og i lomma 
på Bill Gates som har vært med på katastrofale helsekampanjer flere 



steder i verden. Smittevernstaten har overtatt. Er det i overenstemmelse 

med demokratiet? 

  

 7. Ta høyde for at målet er befolkningsreduksjon 

 Harari i World Economic Forum sier nå offentlig: "Vi trenger ikke lenger 
det store flertallet av befolkningen». Gates har snakket om 10-15 prosent 

færre om vi er flinke med vaksiner. Historisk har eliten vært engstelig for 
en befolkningsvekst/for mange innbyggere, er det derfor gårdsdrift i 

eksempelvis Nederland ser ut til være under angrep? 

 8. Beskytt barna og de eldre 

 Barna og unge bør beskyttes mot vaksinelystne helsemyndigheter og 
legekarteller, covid-19 er mest sannsynlig et bedrageri, som testen virker 

å være, og de eldre må beskyttes mot rigide tiltak og økonomiske 

nedskjæringer. 

 9. Be fagforeninger, småpartier og frivillige med på laget 

 Hva har arbeiderbevegelsen og fagforeninger gjort de siste tre årene når 
det gjelder frykt, nedstenginger og karantener? Lite. Be dem om å handle, 

be også alle lag og foreninger være aktive, mindre politiske partier kan gå 

sammen, full-spektrum-dominans, sammen er vi sterke. 

 10. Tren på kriser 

 Hva gjør vi når myndighetene nedstenger Norge igjen, på grunn av et 
«supervirus» eller annet? Er vi forberedt? Lag et lite øvelsesprogram og 

tren, kanskje lik en brannøvelse. 

 11. Lag egne kontanter eller byttemidler 

 Banker verden over forbereder digital valuta. Alle transaksjoner vil bli 

overvåket. Hva hvis du vil gi penger til en som ikke har vaksinepasset i 
orden - eller karbonpasset? Forsøk med egne kontanter eller 

byttekuponger og prøv å få det i bruk der du bor. 

 12. Dyrk din egen mat – styrk din egen helse 

 Dyrk din egen mat. Matvaresikkerheten kan fort bli en utfordring. Kunstig 

mat kan komme (som skaper «virus» som gir anledning for 
«nedstenging»?). Snakk med en lokal bonde, lag et system for å dyrke i 

ditt hjem. Finn ut mer om helse, naturmedisiner, kjenn din egen kropp. 

Det mentale her mye å si også på dette feltet. 



 13. Dropp klimahysteri, The Great Reset og Agenda 2030 osv. 

 Klimahysteriet er her for fullt. Men har ikke klima og været alltid skiftet? 
CO2 er livets gass? Vær kritisk, det grønne skiftet betyr stor økonomisk 

gevinst for noen, de store, de små bedriftene kan forsvinne. Agenda 2030 
i FN sprer seg i norske institusjoner. Neppe smart. Kina framstår som 

egentlig modell, et kommunistisk teknokrati med sosial kreditt som 
stenger inne millioner av innbyggere om noe få tester positivt (altså 

sannsynligvis på et virus som ikke finnes, i det minste ikke er 
vitenskapelig isolert). 

 14. Parallelt storting – nye styreform 

 Politikere i Norge framstår som styrt fra Brussel, Washington, Genève og 
Davos osv. Altså EU, Nato, WHO og World Economic Forum. Flere mener 

en «New World Order» er på gang ledet av en styrtrik empatiløs elite. Men 
vi vil styre landet selv, demokratisk, direkte folkestyre. Finn en annen 

styreform, et allting. 

  15. Start en folkebevegelse 

 Jo flere vi får med i kampen for sannhet og frihet, desto bedre. 
Rekruttering må til i alle varianter. En folkebevegelse er mulig. Husk 

Gandhi kan ha slått hele det britiske imperiet. 

  16. Åndskamp og kjærlighet 

 Mye peker på at vi står overfor en spirituell/åndelig krise som går dypt, 

Bibelen viser til det og råd herfra: Be og du skal få. «Alt dere vil at andre 
skal gjør mot dere, skal også dere gjøre mot dem.» 

 Solidaritet 21 og Folkets koronakommisjon 6.12.2022 

 


