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Hvorfor covid-19 er krig mot folket 

 

Og hva vi kan gjøre for å seire 

 

 
Oppsummert - kjernepunkter i korona-pandemien:  

 

1. Covid-19 er et bedrageri - sannsynligvis planlagt over mange år. 

 

2. Covid-19 framstår i praksis å være en militær operasjon, der blant 

annet det amerikanske forsvarsdepartementet er sentralt. 

 

3. Covid-19-tiltakene kan også beskrives som å inngå i et globalt 

statskupp, der innbyggerne selv i Norge får svi i form av 

grunnlovsbrudd, nedstenging og restriksjoner. 

 

4. I 2023 ble det registrert en kraftig nedgang i antall fødte i Norge, 

antall døde er på vei oppover, det virker å være vaksineringen som slår 

ut.  

 

5. Verdens helsevesen framstår å være styrt som et militært system. 

 

6. Vaksinene kan være utviklet av Pentagons forskningsetat, DARPA. 

 

7. Vaksinene er genmodifisering med mange bivirkninger, 

hundretusener har dødd over hele verden, de har i seg grafenoksid og 

nanoteknologi, virker ikke å stoppe smitte. Mulig folkemord.  

 

8. Viruset, SARS-CoV-2 - som skal forårsake covid-19, er ikke isolert på 

en vitenskapelig måte, det framstår som en bløff. 

 

9. Virus virker å være exosomer som dannes når kroppen skal fjerne 

giftstoffer fra cellene. 

 

10. Testene laget for covid-19 og sykluser som har blitt kjørt har gitt 

mange falske positive, testen kan neppe måle virus i det hele tatt. 

 

11. Folk blir syke over hele verden, men årsaken kan være ulike ting, 

som elektromagnetisme, ordinær influensa eller til og med biovåpen. 



 

12. Når vi, folket, henvender oss med essensielle spørsmål omkring 

vaksiner og tester med mer, lar myndighetene være å svare. 

 

13. Når vi, folket, henvender oss til politiet, med dokumentasjon på at 

virus og test framstår som et bedrageri, svarer de ikke. 

 

14. Målet med covid-19 er å få samfunnet mer autoritært, vi skal styres 

hardere via WHO og FN med deres oligarker, de skal eie alt - vi 

ingenting, teknokratisk kommunisme. 

 

15. Målet med vaksinene er å depopulere, svekke helsen og tilføre 

menneskene nanoteknologi/grafenoksid, koble oss sammen med 

maskiner (transhumanisme), slik at 5G-teknologi blir en del av kroppen 

og kan overvåkes i Smart Cities. 

 

16. Covid-19 smitter ikke. Biovåpen er laget som oppfører seg som virus 

men som heller ikke smitter – men sammenlignes med giftgass. 

Spredning skjer blant annet med fly. 

 

17. Covid-19 framstår som en del av en større plan: 1. Covid-19-krise til 

alle land. 2. Økonomisk krise. 3. Krig i Europa, nå Russland-Ukraina. 4. 

Bankkollaps. 5. Digital valuta. Endemål: Alle under kontroll av et 

sentralisert system. Les Kina over hele kloden.  

 

18. Covid-19 har en spirituell side. Innbyggernes villighet til å la seg 

vaksinere framstår som et ritual i en religiøs seremoni forordnet av en 

slags vitenskaps-religion der kritiske stemmer ikke tolereres.  
 

 

Kilder:  
Darpa + 5G + vaksiner osv:  

 
https://beforeitsnews.com/beyond-science/2021/08/the-devils-toolkit-the-true-capabilities-of-the-darpa-

hydrogel-graphene-nano-bot-lithium-toxic-cocktail-aka-covid-19-vaccines-part-1-the-devils-toolkit-part-2-the-

ultimate-evil-2453860.html 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency 

 

Dødelighet: https://www.ssb.no/befolkning/fodte-og-dode/statistikk/dode 

 

https://beforeitsnews.com/alternative/2021/11/exclusive-judy-mikovits-phd-antidote-for-vaxxine-toxin-and-

warns-against-dangerous-fake-one-video-3761906.htm 

 



Covid-19-anbefalinger fra medlemmer av Folkets koronakommisjon 
 

 

«Hold hodet kaldt, samle ugjerningene for senere rettergang.» 

 

«De som har fått til dette bør straffes hardt.» 

 

«Straff alle forrædere og medløpere til svindelen.» 

 

«Det er viktig å dokumentere hva som har foregått, for covid-19-saken må 

straffeforfølges.  

 

«Framover må myndighetene innrømme sine feil, trekke tilbake alle tiltak og 

utbetal oljefondet til befolkningen for tort og svie.» 

 

«Strålingsforurensning, som 5G, må fjernes. Myndighetene må følge loven.» 

 

«Storting og regjering må skiftes ut, og vi må få til en folkeavstemning. Vi folket 

må få tilbake makten.»  

 

«Alle utfordringene som rammer oss er krenkende og må forbys da de krenker norsk 

lov». 

 

«Dette er også en spirituell kamp. Vi må søke mer kontakt med Gud.» 

 

«Redaktører i de større medieorganer bør straffes som landssvikerne etter andre 

verdenskrig». 

 

«Vi må etablere selvstendige samfunn. 

 

 
(Noen av disse er også med i rapporten fra 2022, men framstår fortsatt relevant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Innledning 
 

I begynnelsen av 2023 gikk det opp for stadig flere at covid-19, coronavirus-sykdom 

2019, i praksis er en militæroperasjon. Robert F. Kennedy Jr. var på sporet 

allerede i 2021. I boka "The Real Anthony Fauci" skriver han om minst et dusin 

øvelser som ledet opp til covid-19, med deltagere fra det militære, 

etterretningstjenester og helsebransjen. Det å holde avstand, som ble så viktig 

under pandemien, hvem er ekspert på det? Det er CIA som har gjort eksperimenter 

tilknyttet dette i flere tiår. 

 

I august 2019, noen måneder før covid-19 offisielt var en realitet i Kina, ble 

militærøvelsen "Crimson Contagion" arrangert etter åtte måneders planlegging. 

Mannen som ledet, Robert Kadlec, var president Donald Trumps ansvarlige for 

katastrofer. I 20 år hadde han skrevet pandemi-manus for å overstyre demokratiet 

og konstitusjonelle rettigheter. Men denne gangen var det ikke politikere, militære 

og etterretningsagenter som primært skulle trenes, det var helsebyråkrater, 

hospitaler og jurister. I hemmelighet gikk øvelsen over 100 senter i USA. Scenarioet 

hadde i seg en nytt influensavirus som hadde oppstått, gjett hvor, i Kina. Viruset 

var gitt betegnelsen H7N9. Og nøyaktig som i tilfelle med covid-19, spredte 

flypassasjerer den dødelige luftveissykdom over kloden. 

 

Øvelse gjør mester, vil vi tro. Denne øvelsen, og den som kom noen måneder etter 

- kalt "Event 201", måtte bety at ulike, styrende organer var klare til å løse 

oppgavene som måtte komme - ikke bare i USA, for hvem var deltagere i "Event 

201", også en krigsøvelse:  

 

Bill Gates med World Bank, World Economic Forum, Bloomberg/Johns Hopkins 

University Population Center, CDC, ulike medier, den kinesiske regjeringen, en 

tidligere CIA/NSA-direktør, vaksineprodusent Johnsen & Johnsen, verdens ledende 

PR-selskap. Noen ville kalle disse «Deep State», velsignet av Klaus Schwab (World 

Economic Forum) med «The Great Reset». 

 

Uten tvil en mistenkelig god timing. 

 

Det militære aspektet ble understøttet av informasjon fra juristen Katherine Watt i 

februar 2023 og hennes lite oppmuntrende tittel: "DOD Kill Box mot 

menneskeheten".  

 

Kjernen er: "Kill Box er et militær begrep der militæret angriper fra luft og bakke 

for drepe personene som er i denne geografiske boksen. 

 

Sammen med Verdens helseorganisasjon (WHO) setter Department of Defence 

(DoD), det amerikanske forsvarsdepartementet, "opp hele verden som sitt 

geografiske terreng - de vil ha alt". 

 



Mål: Alle mennesker i hele verden, global befolkning. 

 

Og med hånden på hjertet var det ikke noe militært over nedstengingen av Norge 

som fant sted 12.3.2020? Viruset var fienden som truet landet, og regjeringen 

Solberg med god støtte av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet innførte 

faktisk «de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid». 

Dette inkluderte stenging av skoler, barnehager og bedrifter. Arbeidsledigheten og 

permitteringer skjøt i været, og det ble hjemmekontor for hundretusener og 

hjemmeundervisning for tusenvis av elever.  

 

Men vil mange si: Det var jo et farlig virus løs, testene viste jo det? Her er hunden 

begravet, naturligvis. Følg med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 1 

 

Militariserte helsevesen – verden som «Kill Box» - lik folkemord 
 

 

La oss ta det siste først.  

 

I februar som nevnt kom det oppsiktsvekkende påstander fra Katherine Watt: «DOD 

Kill Box mot menneskeheten».  

 

Folkehelsen nå er militarisert. 

 

Det går fram av en artikkel på nettsiden «Truth in plain sight.com»: 
https://truthinplainsight.com/katherine-watt-exposes-the-dod-kill-box-against-humanity-public-health-is-

now-militarized/ 

 

Militæret agerer helsefront - "og får folk til å tro på løgnen om at stikkene er 

trygge og effektive". 

 

Kill Box - hva er det? La oss gjenta:  

 

"Kill Box er et militær begrep der militæret angriper fra luft og bakke for drepe 

personene som er i denne geografiske boksen. 

 

Sammen med Verdens helseorganisasjon (WHO) setter Department of Defence 

(DoD), det amerikanske forsvarsdepartementet, "opp hele verden som sitt 

geografiske terreng - de vil ha alt". 

 

Mål: Alle mennesker i hele verden, global befolkning. 

 

Det er i slekt med nazistisk folkemord. "Dette er en samarbeidsinnsats fra alle 

regjeringer og deres militære, mens de jobber i Lockstep for å nå sine mål." 

 

Varighet: Permanent - til målet er nådd." 

 

En innskytelse i dette er dokumentet til Rockefeller Foundation fra 2010: 

«Scenarios for the Future of Technology and International Development», som 

trekker fram scenarioet «Lock Step» som har i seg mye av det som ble virkelighet i 

pandemien 10 år senere. Rockefeller samarbeidet med nazistene før og under 2. 

verdenskrig. 
https://www.educate-yourself.org/cn/genociderockefellernazis2apr03.shtml 

 

Våpen som er i bruk:  

 

1. Informasjon - propaganda og sensur. 

 



2. Psykologi - frykt og terrorisme - "konstant frykt fører til etterlevelse og tro på 

propagandaen". 

 

3. Kjemisk, radiologisk, biologisk og kjernefysisk - omtalt som farmasøytiske stoffer 

og vaksiner - men er gift og patogener (faktorer som utløser sykelige prosesser i 

kroppen). 

 

Tvangsmekanismer er i bruk for å kontrollere individer og bedrifter. 

 

Pressmekanismer er i bruk for å kontrollere individer og bedrifter... i bytte mot 

frihet. Stikkord: Sosial kreditt (Social Credit Score), sentralbank digital valuta 

(CBDC), digital identitet. Skal kontrollere hvor mye penger du mottatt og hva du 

kan bruke dem på.  

 

Og interessant nok: Watt mener denne planen har pågått i århundrer - den globale 

eliten mot folket. 

 

De ønsker å bruke lovverket, snike seg inn i det, "slik at de 'lovlig' kan bruke 

biovåpen - utstede vaksiner". Og konklusjonen hennes: - De er sinnsyke. 

 

Allerede tilbake på 1960-tallet skal de ha begynt å merke giftstoffer og patogener 

som medisiner. "Nå prøver de å gjøre det til vår sivile plikt å underkaste seg disse 

vaksinene. Du må gjøre det for å beskytte andre. En massiv løgn." 

 

Institusjonene følger hverandre, på toppen er: Bank for International Settlements, 

den nasjonale regjering, statene (USA), skoler, kommuner.  

 

Økonomiske belønninger følger om du gjør som de sier. Nekter du kan du miste 

jobben osv. 

 

En rekke lover har banet veien:  

 

1969 - Kjemisk og biologisk krigføringsprogram - 50 U.S.C.32 - kan gjøre sin biokrig-

forskning hvis det er for defensive formål. 

 

1983 - Folkehelse og mekanisk respons på katastrofer. 

 

1983 - Grunnleggende folkehelse-kriser. 

 

1986 - Nasjonalt vaksineprogram og nasjonal barndomsskader akt - de store 

legemiddelselskapene hadde ikke lenger ansvaret for vaksineskader, 

funksjonshemming og dødsfall. 

 

1997-1998 – Autorisasjon for nødbruk. 

 



2000 - Offentlig helsetrussel og lov om nødbruk og 2001: Autorisasjon for bruk av 

militær styrke - alle mennesker på planeten var sannsynlige/antagelige fiendtlige 

stridende og mål. 

 

2001 Patriot Act - fokus på terrorister/fiendtlige stridende, en start på å fjerne 

frihet. 

 

Lover å slå sammen Forsvarsdepartement, Justisdepartement og Helsedepartement 

og Sikkerhetsdepartementet.  

 

Det var i USA - men har noe lignende skjedd i Norge? 

 

Artikkelen har også i seg påstanden om at WHO (Verdens helseorganisasjon) er en 

militær organisasjon - og at den vil være den militær armen i den nye 

verdensregjeringen.  

 

WHO var med å endre helselov. Endringer i internasjonale helseforskrifter i 2005.  

 

"Målet med disse endringene var å fjerne både nasjonal og statlig suverenitet og gi 

den til WHO." 

 

2022 - "Other Transaction Authority" - USA støttet Pfizer om å avvise en påstand om 

at de handlet utenfor standarden i forbindelse med distribusjon av vaksiner. 

 

Tilbake til januar 2020: WHO erklærer folkehelsekrise. I USA vedtatt erklæringer og 

lover for "Kill Box".  

 

Regjeringer og Pfizer og forsvarsdepartementet ble også beskyttet mot 

straffeforfølgelse. 

 

«Det må være fint å lage dine egne lover for å gjøre drapene lovlige og ingen 

mulighet for rettsforfølgelse.» 

 

Hele denne ordningen er et koordinert fellesprosjekt mellom DOD (Department of 

Defence), FN, CDC (helseetat i USA), FDA (helseetat i USA), Pfizer, Moderna, WHO, 

Central Bank og Bank for International Settlements." 

 

Oktober 2022: Visse stater fikk til beskyttelse mot ting som skader helse vår.  

 

«… globalistene hater når stater prøver å utøve sin suverenitet og lage sine egne 

lover. Det er dette som skal til for å gå etter disse folkemorderiske galningene. Det 

som skjer akkurat nå er en fullstendig krigserklæring mot de amerikanske borgerne 

fra vår regjering, offentlige byråer og de fleste politikere. Det er så mange 

involverte at det er utrolig." 

 

 



Katherine Watt har satt opp en del informasjon punktvis som kan gi innsikt. Her 

kommer flere av disse: 

 

• Dårlig som det er, kan det være mye, mye verre. 

 

• Mange mennesker har motarbeidet konstruksjonen av «drepeboksen» hele veien 

langs, og arbeidet deres gjør det mindre tett bygget nå enn det ellers ville gjort 

være. 

 

• Mange som tidligere har forsterket veggene i drepeboksen med sine egne 

ord og deres eget arbeid, har gått bort... 

 

• Mange som tidligere var fornøyd med å holde seg inne i boksen, prøver å komme 

seg ut, og de på utsiden har bedre informasjonsverktøy for å hjelpe dem. 

 

• Mye bevis er allerede samlet inn, og hver dag kommer nye bekreftende bevis for 

dagen.  

 

• Vippepunkt vil komme og straffeforfølgelse starter. 

 

Det globalistene ikke liker og vil ødelegge:  

 

• Føderale grunnlover og charter som beskytter folks rettigheter mot regjeringer. 

 

• Motstridende lovbestemte rammer og internasjonal lov, dvs. lover som går på 

kriminalisering av drap, konspirasjon til drap, krigsforbrytelser, folkemord, tortur, 

svindel, utpressing, biologiske og kjemiske masseødeleggelsesvåpen, terrorisme. 

 

• Lover på stats- og provinsnivå som beskytter fellesrettslige rettigheter, informert 

samtykke/Nürnberg biomedisinske etiske prinsipper; produktansvar, 

forbrukersikkerhet; og lover som forbyr drap, svindel, utpressing, terrorisme* 

 

• Se rapporten fra oktober 2022, «State Laws Limiting Public Health Protection: 

Hazardous for Our Health, av Network for Public Health Law». 

 

• Kristen tro og blomstrende religiøse, sosiale og familiesamfunn. 

 

• Hvis globalistene ikke liker det, gjør det mer og hardere. 

 

 

Hva vi kan gjøre:  

 

• Fortsett å presse. 

 



• Snakk mot føderale, statlige og lokale folkehelseprogrammer, som egentlig er 

det militære kill box-programmer. Oppfordrer til frigjøring, nedrustning, 

definansiering. 

 

• Exit WHO. Hvis USA trekker seg, kan WHO, BMGF og relaterte organisasjoner 

miste juridiske immuniteter de har under amerikansk lov. 

 

• Fortsett å nekte alle "vaksiner" og andre statlige medisinske behandlinger herfra 

og ut. Spesielt ethvert produkt klassifisert og håndtert gjennom evt. 

mottiltaksprogram: «kvalifisert», «sikkerhet», «medisinsk», «militær». De vil 

komme med nye navn. Unngå disse også. 

 

• Fortsett å presse statlige lovgivere, påtalemyndigheter/AG-er, dommere til å 

passere statsnivå-lovgivning som blokkerer føderale folkehelse-militære 

programmer, blokkerer finansiering/tvangsprogrammer for blodpenger. 

 

• Fortsett å presse statlige og lokale myndigheter til å sette opp alternative, 

desentraliserte finansielle systemer utenfor de BIS-kontrollerte, sentraliserte 

globale systemene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kapittel 2 

 

Hva folket mener om covid-19 februar 2023 

 
 

Før vi ser videre på dette med det militære og andre sider ved covid-19, la oss la 

innbyggere komme til ordet. 

 

I siste halvdel av februar 2023 ble vanlige kvinner og menn oppfordre til å svare på 

spørsmål knyttet til korona-pandemien. Det ble oppfordret til å svare kort og 

presist.  
(Intervju gjort på en kafe i by Østlandet i midten av februar 2023) 
 

Her følger spørsmålene og flere av svarene: 

 

Hva er din oppfatning av korona-situasjonen nå? 

 

«Lite synlig i Norge for tida». 

 

«C-19-situasjonen er usikker – svindelen er nok ikke over og avsluttet.» 

 

«Situasjonen virker å være under kontroll, men plutselig kan noe inntreffe, og vi er 

i gang igjen». 

 

«Stille før stormen. Noe kommer». 

 

 

Hvordan var korona-situasjonen i 2022 (de strenge tiltakene sluttet i februar)? 

 

«2022 var ikke så ille siden folk ikke startet å dø. Det var frykt og masse 

forvirring.» 

 

«I 2022 var covid-19-sirkuset fortsatt slitsomt.» 

 

«Starten av året var det mange tiltak, etter det slapp taket.» 

 

«Gikk over i krigstrussel.» 

 

 

Hva har du lært av korona-pandemien fra 2020 og fram til i dag? 

 

«At dette er en svindel.» 

 

«Mulig mye overdrevet fare.» 

 



«Utrolig hvor autoritært helsevesenet kan være. Det framstår militært. Folk flest 

blir overkjørt.» 

 

«Verden vil bedras.» 

 

 

Kunne korona-pandemien vært løst på en annen måte? 

 

«Skolene behøvde ikke å ha vært stengt ned.» 

 

«Levd som vanlig.» 

 

«Tiltakene var ikke nødvendig. Kroppen tar seg av sykdommene. Det har den gjort i 

hundretusener av år. Nedstengingen overhode ikke nødvendig.» 

 

«Ja, ingen medier – ingen korona.» 

 

 

Hva var den største feilen som ble gjort? 

 

«Folk lyttet til mediene.» 

 

«At folk føyde seg for svindelen.» 

 

«Press og trusler.» 

 

«Pisket fram hysteri, nedstenging, kvasi-vitenskap, frykt og alt ble autoritært.» 

 

 

Er du overbevist om at viruset eksisterer slik myndighetene framstiller det? 

 

«Nei.» 

 

«Viruset eksister ikke slik vi blir fortalt – de har døpt om på vanlig influensa.» 

 

«Nei, ikke i det hele tatt. Viruset er jo ikke isolert på en vitenskapelig måte.» 

 

«Nei, jeg har en mistanke om at viruset ikke eksisterer, så lenge det ikke er isolert 

i noen laboratorier i hele verden.» 

 

 

Er du overbevist om at testene som benyttes til å påvise smitte er til å stole på? 

 

«Ja.» 

 



«Nei, testene tester hva de vil. Testen viser innhold av RNA fra virus. Den kan være 

inaktiv. Testen er ubrukelig.» 

 

«Nei, eksempelvis kan mange år gamle virus, inaktive, slå ut positivt.» 

 

«Testene er svindel.» 

 

 

Har du hørt eller registrert bivirkninger av vaksinene? 

 

«Ja, har hørt om flere». 

 

«Nei, har ikke tatt.» 

 

«Ja, spesielt i utlandet. Mange har falt om og dødd etter å ha tatt vaksinene. 

Kvinner har fått uregelmessig menstruasjon.» 

 

«Har hørt om eller pratet med folk som har opplevd bivirkninger.» 

 

 

Vet du hva som konkret er i vaksinene? 

 

«Nei.» 

 

«Vi vet det giftstoffer i noen vaksiner – andre har andre stoff.» 

 

«Ulike ting. Grafen oksid, parasitter, nanoteknologi osv. Det er muligens et 

biovåpen.» 

 

«Diverse skadelige ting». 

 

 

Er covid-19 et internasjonalt maktkupp eller en pandemi slik myndighetene 

framstiller det? 

 

«Internasjonalt maktkupp». 

 

«Begge deler.» 

 

«Et maktspill.» 

 

«Mulig et alvorlig virus som influensa, mulig maktkupp eller en kraftig overdrivelse 

fra myndighetenes side.» 

 

 

Annet som er viktig? 



 

«Hold hodet kaldt, samle ugjerningene for senere rettergang.» 

 

«De som har fått til dette bør straffes hardt.» 

 

«Straff alle forrædere og medløpere til svindelen.» 

 

«Det er viktig å dokumentere hva som har foregått, for covid-19-saken må 

straffeforfølges.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 3 

 

Militær oppstart i 2011 
 

 

For å se nærmere på det militære aspektet: En tidligere farmasøytisk leder og 

avhengig analytiker, Alexandre (Sasha) Latypova, er ikke i tvil.  

 

Fordi det amerikanske Forsvarsdepartementet, under «Emergency Use 

Authorization countermeasures program», er "utvikleren " av vaksinene, er det et 

komplekst utvalg av biologiske forsvarsentreprenører som lager komponentene i 

vaksinene. Spesielt utfører private entreprenører fyll-og-finish-produksjon, og 

DOD (Department of Defence) eller dets utpekte har materiell besittelse av 

produktene til levering på et vaksinesenter.  

 

Hva er Pfizer og Moderna? På dette stadiet er de i hovedsak markedsføringsskjold 

eller bedriftens "ansikt " på militærprogrammet. 

 

Hun peker videre på etter de amerikanske EUA-forskriftene er covid-19-

massevaksinasjon en Departement of Defence-operasjon (DOD). HHS 

(Helsedepartementet)-sekretæren har gitt ordren. Når det skjer blir DARPA 

aktivisert. Det er en gren av militære som tar seg biologiske trusler.  

 

DARPA begynte i 2011 å investere i nukleinsyrevaksiner: I stedet for å levere 

antigener til immunsystemet, kunne vi levere gener som koder for antigenet og la 

menneskekroppen produsere antigenet fra sine egne celler, og utløse en 

beskyttende immunrespons.  

 

I desember 2020 fikk selskapet Modernas RNA-vaksine FDA Emergency Use 

Authorizatin-godkjenning (EUA) for covid-19-forebygging. 

 

Men de genetiske vaksinene var ikke utviklet hurtig, for DARPA hadde jobbet med 

dem siden 2011 ved hjelp av selskaper som Moderna. 

 

Og FDA? De gir falske godkjenninger av vaksinene. 

 

Det er var denne kobling til det militære som Robert F. Kennedy Jr. lot seg 

overraske over. Og det går fram av denne anmeldelsen av boka hans (noe av 

informasjonen her er med i innledningen). 

Den globale krigen 
Har du blind tillit til vaksiner og helsevesenet? Da har du nok ikke lest den siste til 
Robert F. Kennedy Jr. som i tittelen har: «Den globale krigen mot demokrati og 
offentlig helse». En må faktisk som leser spørre seg: Finnes det noe mer korrupt og 
manipulert enn helsesektoren? Spesielt er det ille i USA, viser boken. Original tittel 
er: «The Real Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma and the global War on 
Democracy and Public Health». 



 
Boken er ikke kommet på norsk enda eller er omtalt i de store mediene. Etter to år 
med covid-19-hysteriet vet vi nok grunnen, ingen skal tenke utenfor boksen når det 
gjelder helse og vaksiner. Legemiddelindustrien og dens profeter har blitt en gud 
for forlag, medier og folk flest? Det er mange faktaopplysninger og 
kildehenvisninger en kan ta tak i. Dermed burde boken også kunne leses av 
personer ansatt i norske helsebransje med godt utbytte. Kunnskap er makt også i 
en travel hverdag hvor Helsedirektoratet virket å sette mange av premissene. 
 
Klodens mektigste helsebyråkrat 
Men først, hvem er Antony Fauci? Han er en amerikanske lege, forsker, immunolog – 
og leder av National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAD), det har han 
vært siden 1984, i tillegg til å være den viktigst helserådgiveren til presidenten. I 
mer enn 50 år har han deltatt i folkehelsesektoren. Det første året av korona-
pandemien (covid-19) stod han sammen med president Trump under 
pressekonferansene som ble sendt over hele verden. Fauci var en av lederne i 
White House Coronavirus Task Force. Nå er han naturligvis rådgiver for president 
Joe Biden. Fauci er uten tvil den mektigste helsebyråkraten på kloden. 
 
Dødelige eksperimenter og folkehelsen ofres for fortjeneste 
Å ja, han samarbeider med oligarkiets fremste talsmann, Bill Gates. Om det 
kommer Kennedy Jr. inn på i starten: «Dr. Fauci’s dysfunksjoner beskrevet i dette 
volum inkluderer hans forbrytelser mot hundrevis av svarte og spanske foreldreløse 
fosterbarn som han utsatte for grusomme og dødelige medisinske eksperimenter og 
hans rolle, med Bill Gates, i å transformere hundretusener av afrikanere til 
laboratorierotter for rimelige kliniske studier av farlige eksperimentelle legemidler 
som, når de er godkjent, forblir økonomisk utenfor rekkevidde for de fleste 
afrikanere. Du vil lære hvordan Dr. Fauci og Mr. Gates har gjort det afrikanske 
kontinentet til i en dumpingplass for utløpte, farlige og ineffektive stoffer, mange 
av dem avviklet av sikkerhetsgrunner i USA og Europa.» 
 
Og denne er knyttet til covid-19: «Dr. Fauci’s manglende evne til å oppnå 
offentlige helsemål under covid-pandemien er ikke uregelmessige feil, men i 
samsvar med et tilbakevendende mønster for å ofre folkehelse og sikkerhet på 
alteret for farmasøytisk fortjeneste og egeninteresse.» Ville du tatt sjansen på å 
kjøpe bruktbil av en mann som Fauci? Og verre: Ville du ta vaksinerådene han 
kommer på alvor? 
 
Mislede en pandemi og det naturlig immunsystem beskytter 
Bok er delt opp i 12 kapitler, blant disse: «Mislede en pandemi», «Farmasøytisk 
profitt framfor offentlig helse», «Brenn HIV-kjetterne» og «Mikroorganisme-
spillet». Det først som slår en: Hvorfor har vi ikke hørt om dette før? Er norske 
helsemyndigheter helt på viddene? For å ta noe av det som kommer fram – kritikere 
av Kennedy Jr. må bare kvesse pennene sine: Washington Post uttrykte oktober 
2021: En må ha vaksinene for å klare seg mot covid-19. Kennedy: «Ingen tvil, dette 
er falsk informasjon. Gjennom 2020, før vaksinene var tilgjengelige, 99,9 prosent 
av folks naturlig immunsystem beskyttet deres eiere mot sykdom og død» (s. 7). 
 
Dr. Fauci skulle ha skapt et nettverk av millioner av leger og funnet fram til den 
beste behandlingsmetoden, ikke ventet på at de infiserte pasientene ble syke. Det 



er uetisk (s.9). Å nekte amerikanerne tidlig behandling: «Aldri i historien har 
legene med viten og vilje behandlet pasientene med denne grad av barbari» (s. 
11). Det er ikke laget en offisiell protokoll på hvordan en skal behandle en covid-
pasient (s. 13). «Tidlig behandling er nøkkelen, men det fikk vi ikke lov å snakke 
om» (s.15). 
 
Test og juks 
At juks og fanteri er en del av legemiddelbransjen og Faucis handlingsmønster 
kommer tydelig fram. Flere godkjennelser av medisiner og vaksiner er i beste fall 
tvilsomme. Objektive fakta forandres det på, og personer døde av vaksiner blir ikke 
obdusert – for å nevne noe. AIDS var farlig, og årsaken var angivelig virus – HIV. Men 
sannelig var det uklart om noen var i stand til å isolere viruset. En PCR-test kom inn 
i bildet. “Men den er ikke engang en test for HIV”, protesterte Kary Mullis, mannen 
som oppfant PCR-testen. Og tankene våre går til korona-pandemien. Kan vi være 
sikre på at PCR-testen for covid-19 viser et aktivt og farlig virus? Hvis ikke er det jo 
hele svindel. 
 
Men et poeng med AIDS var jo at det ble en multi-milliard-dollar-industri. Hvor 
mange milliarder har så langt blitt brukt på covid-19? Malariamedisinen 
hydroxyklorokin, som har vært brukt milliarder av ganger og regnes som effektiv, 
var ifølge Kennedy en trussel mot vaksineprosjektet til Fauci og Gates. En rekke 
studier ble igangsatt og bedragerske protokoller etablert for å diskreditere 
hydroxyklorokin. Sommeren 2020 ba WHO (Verdens helseorgansiasjon) om en stopp 
av bruken. Et av landene som adlød ordre var Sveits, og to uker senere økte 
dødsraten tre ganger. 
 
Sier ikke dette noe om hva slags mennesker vi har med å gjøre? 
Fauci gikk i stedet inn for remdesivir. Og dermed ble det studiene for remdesivir 
kjørt med en kontrollgruppe som ikke fikk virkelig placebo. Men for hydroxyklorokin 
måtte det til veldesignede doble blindtestede placebo-kontrollerte eksperimenter. 
Slik kan det manipuleres i helsebransjen. Men til og med Fauci innrømmet at 
vaksinene kan gjøre deg verre. Men han hadde triksene klare for å gjemme unna 
bevisene for en overstimulering av immunsystemet via vaksiner. Her er ett: «Dr. 
Faucis første tilnærming var å avbryte de treårige kliniske studiene etter seks 
måneder og deretter vaksinere kontrollgruppene – et handling som ville forhindre 
påvisning av langsiktige skader…» (s. 72). 
 
Angrep i 2001 og Irak 
En rekke ting kan skremme oss som har trodd at helsevesenet har vært en objektiv 
bransje basert på trygg vitenskap. En faktor er koblingen til det militære. Eksempel 
fra boken: I oktober 2001 var det et antrax-angrep i USA. Fingeren ble rettet mot 
diktatoren i Bagdad. Men tro det eller ei, FBI fant ut at den benyttet antrax kom 
fra et av tre amerikanske militærlaboratorier. Lederen for et av dem som ble 
mistenkt tok angivelig livet sitt. 
 
I 2001 kom også Patriot Act som skapte en «terrorindustri». De som tjente mest var 
Silicon Vallys teknologiske selskaper som Microsoft og Google som har vært i 
kompaniskap med føderale etterretningsorganisasjon. Fortjeneste siden 2001 anslås 
til 44 milliarder dollar. Forsvarsminister Donald Rumsfeld var i bildet i 2001, 14 år 



tidligere skal han ha sørget for at Iraks diktator, ja nettopp, fikk et arsenal med 
antrax. 
 
Verdens mest dødelige vaksine 
Covid-vaksiner er bra, sier Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, men Kennedy 
sier at disse vaksinene i USA har skadet og drept flere amerikanere enn alle de 
andre vaksinene kombinert de siste tre tiår. En covid-vaksine er 98 ganger mer 
dødelig enn en influensavaksine (s. 88). Og tro ikke at korona- og influensavirus er 
alene. USAID’s Predict-programmet har identifisert 1000 nye virus, inkludert en 
versjon av Ebola (s. 396). Kan noen sjekke om denne virusteorien faktisk stemmer 
rent vitenskapelig eller er den konstruert for å være en pengemaskin og en 
kontrollmekanisme? 
 
Laget består av medisinere, militære og etterretningsagenter 
Minst et dusin øvelser knyttet til virus ledet opp til covid-19, med deltagere 
innenfor militære, etterretningstjenester og medisinere. Og her dukker begrepet 
«den nye normalen» opp. Omkring 1999 var øvelse titulert «Atlantic Storm» der Gro 
Harlem Brundtland spilt seg selv som WHO-sjef (s. 403 og 404). Enorme 
investeringer og pengeforflytninger følger også med. Operation Warp Speed 
overførte 1,6 milliarder dollar til Bill Gates og hans biotech-avdeling i 2020 (s. 
401). Å holde avstand, sosial isolasjon, hvem er eksperten på det? Det er CIA (s. 
406). 
 
Et rigid globalt tyranni 
Rockefeller Foundation kom med sitt scenario i 2010 hvor er et rigid globalt tyranni 
ble innført på bakgrunn av en pandemi: «Scenarios for the Future of Technology 
and International Development». Nøkkeldel: «Lock Step» (s. 407). En må ha i 
mente at Forsvarets avanserte forskningsprosjektetat i USA, DARPA, er med og har 
vært med i den teknologiske industrien siden starten, og det er DARPA som har 
finansiert nøkkelteknologien i Modernas vaksine – som Moderna har sagt er et 
«operating system», muligens til å programmere det enkelte menneske (s. 409). I 
bildet inngår også digital valuta og en digital plattform som regjeringen kan bruke 
til å spore og tvinge befolkningen til vaksinelydighet (s. 411). 
 
Øvelse gjør mester og den totale pandemi-krigen 
I 2017 var det øvelsen «SPARS 2017» som gjaldt. Den fant sted på John Hopkins 
Center for Health Security, der Bill Gates dukket opp, og øvelsen gikk på en tenkt 
koronavirus-pandemi som skulle inntreffe fra 2025 til 2028. Den var lik den faktiske 
korona-pandemien som kom noen år senere (s. 413). Men det var faktisk i 2010 at 
Gates ble partner med strategier i det militære og i etterretningstjenestene. 
Våpenet i krigen de trente på var obligatoriske vaksiner (s. 412). Et innspill om 
Norge: Var det faktisk militære, E-tjenesten eller utenlandsk etterretning som 
styrte Helsedirektoratet i Norge da pandemi og nedstenging ble erklært i 2020? Og 
Helsedirektoratet styrte regjeringen? 
 
Norgesvennen Bill Gates var ikke snauere enn at han i 2018 advarte mot en dødelig 
sykdom som ville spre seg over hele kloden og drepe millioner. Han budskap: 
Verden må forberede seg på en pandemi slik vi forbereder oss på en krig. Faktisk 
en «total krig», det vil mobilisere hele befolkningen og ofre verdensøkonomien, 
pluss fjerning av demokratiske institusjoner og sivile rettigheter (s 417). 



 
Et statskupp via pandemi 
I august 2019, noen måneder før covid-19 offisielt oppstod i Kina, ble det holdt en 
ny militærøvelse, «Crimson Contagion». Robert Kadlec ledet an – Trumps mann 
ansvarlig for katastrofer, Fauci var med. Og Kadlec hadde i 20 år skrevet pandemi-
manus for å overstyre demokratiet og konstitusjonelle rettigheter. I denne virus-
stimuleringen inkluderte han det viktige i det som i praksis skulle bli et statskupp. 
100 senter over hele USA var involvert. Og øvelsen hadde i seg ny influensa-
pandemi oppstått i Kina, som snart spredte seg over hele kloden. WHO erklærte 
pandemi etter hvert. Ikke nok med det, øvelsen forutså det som skulle bli de 
offisielle data for covid-19, inkludert 580 000 døde i USA alene (s.423). 
Øvelser og scenarier er det mange av der kjemiske- og biovåpenangrep inngår med 
tusenvis av deltagere. «Dette er hjernevaskingsøvelser», uttrykte en 
etterretningsagent. De øver i praksis på å torpedere Grunnloven. Og teknikker har 
fokus på hvordan en skal kontrollere store befolkningsgrupper. 
 
Den kinesiske regjering og World Economic Forum 
Bare to måneder etter covid-19 begynte å sirkulere i Wuhan, var det en ny 
krigsøvelse ledet av Bill Gates med World Bank, World Economic Forum, 
Bloomberg/Johns Hopkins University Population Center, CDC, ulike medier, den 
kinesiske regjeringen, en tidligere CIA/NSA-direktør, vaksineprodusent Johnsen & 
Johnsen, verdens ledende PR-selskap. Noen ville kalle disse «Deep State», velsignet 
av Klaus Schwab (World Economic Forum) med «Great Reset». Navnet på øvelsen: 
Event 201 (s. 425) 
 
De trente på psykologiske krigsteknikker for å kontrollere den offisielle 
informasjonen, legge lokk på de kritiske røstene, tvangsmaskere store 
populasjoner, og utnytte pandemien til å fremme obligatoriske 
massevaksinasjoner. Ikke overraskende lite snakk om å bygge forsterkende 
immunforsvar eller avpatenterte terapeutiske legemidler og vitaminer. 
 
MI6 og CIA – overvåkning og kobling til terror 
Og sannelig var ikke etterretning og de militære etter hvert tydelig med da 
pandemien var i gang (erklært 11.3.2020). I november 2020 var MI6 på banen og 
informerte at de ville overvåke alle som stilte spørsmål ved den offisielle versjonen 
av covid-19-vaksinene (s. 430). CIA deltok og en representant derfra sa et 
definisjonen på terror nå var så bred at enhver omtale av covid-vaksiner kommer 
inn under deres enemerker (s. 431). 
 
Kennedy kommenterer det slik: «Dette var de første eksplisitte erkjennelsene av 
det gjennomgripende engasjementet fra vestlige etterretningsorganer i 
vaksinevirksomheten som den globale pressen lenge har oversett.» Han beskriver 
dessuten at covid-19-responsen hurtig utviklet seg til et militær prosjekt. Kanskje 
ikke tilfeldig at den norske korona- og vaksinehelten, Espen Nakstad, har 
fallskjermjegerutdanning? 
 
Hva er i vaksinene? 
En som overlevde holocaust sier: «Hvorfor er militære og CIA så tungt involvert? 
Hvorfor er alt så hemmelig? Hvorfor kan vi ikke få vite ingrediensene i disse 
produktene som skattebetalerne finansierer? Siden covid-19 er skadelig for færre 



enn 1 prosent, hvordan kan en rettferdiggjøre å utsette 100 prosent av 
befolkningen i fare? Vi trenger å erkjenne at dette er menneskelig eksperiment på 
alle, med en uprøvd teknologi, utført av spioner og generaler primært opplært til å 
drepe og ikke redde liv» (s. 435). 
 
Noen som lukter lunta? En spansk forsker har i alle fall funnet ut at vaksinene 
inneholder grafenoksid – et stoff som skal være magnetisk og lede strøm. En kan jo 
lure, en tittel i en nettartikkel fra Canada: “The Jabbed Are Connected To 
Bluetooth Through Their Personal ‘666 Mark Of The Beast’ Microchip ‘Certificate Of 
Vaccination ID’ (COVID) Barcode” 
 
Milliarder av skattebetalernes penger – endemisk korrupsjon 
I etterordet peker Kennedy Jr. på blant annet: «Problemet er endemisk korrupsjon 
i det medisinsk-industriell kompleks, for tiden støttet på alle måter av 
massemediene. Dette kartellets statskupp har allerede tatt milliarder av 
skattebetalere, allerede støvsugd opp billioner fra den globale middelklassen, og 
skapte unnskyldningen for massiv propaganda, sensur og kontroll over hele verden» 
(s. 446). Pandemien la grunnlaget for et økende tyranni over hele verden, 
forandringen som ikke hadde noe med et virus å gjøre. «Russland president Putin 
brukte pandemien som påskudd til å fengsle mektige motstandere og forby 
masseansamlinger» (s. 447). Så kan en jo stille spørsmålet, noe Kennedy Jr. ikke 
gjør: Har virkelig folk vært infisert av et virus eller har de vært syke av ulike andre 
grunner? Det er muligens kun en bedragersk test som viser at virus er årsak. 
 
Når det gjelder det store bildet: Har covid-19 vært et global statskupp? 
Et sitat til slutt, av Dr. Damien Downing, som får en til å tenke: “Regjeringer liker 
virkelig pandemier, på samme måte som de liker krig. Det er en anledning til å få 
sin vilje over oss og gjøre oss så redde at vi kryper sammen og utfører det vi får 
beskjed om.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kapittel 4 

 

Propaganda 
 

 

Og hvis covid-19 egentlig er en militær operasjon, er det lett å forstå hvorfor 

propaganda - altså en ensidig framstilling for at folk skal ta stilling til en sak på en 

bestemt måte - inngikk i 2020 og årene etterpå. 

 

Dr. Josep Mercola foretok en analyse av det i januar 2023, inkludert er dette:  

 

** COVID-19 er den største, mest sofistikerte propagandaoperasjonen i historien. 

Psykologiske teknikker ble mye brukt i løpet av 2020 for å stimulere frykt og 

panikk i befolkningen 

 

** Propagandastrategier ble også brukt for å få folk til å støtte og forsvare 

irrasjonelle COVID-tiltak som maskering, isolering, sosial distansering, 

nedstenginger og vaksinering 

 

** Det som gjorde COVID-propagandaen så mye mer effektiv enn noen tidligere 

propagandaoperasjon, er det faktum at et virus er den perfekte fienden. Det er 

usynlig, kan bæres av hvem som helst, inkludert de du elsker mest, og kan "få" deg 

hvor som helst 

 

** Klassisk retorikk handler om overtalelse gjennom argumentasjon. Det appellerer 

til logikk. Propaganda er derimot en slags subrasjonell manipulasjon som 

appellerer til våre mest grunnleggende instinkter, som frykt. En uformell 

definisjon av propaganda er "et organisert forsøk på å få folk til å tenke eller 

gjøre noe - eller ikke tenke eller gjøre noe" 

 

** «Den store løgnen» er mulig fordi jo mer skilt en løgn er fra virkeligheten, jo 

mer sannsynlig er det å lykkes, ettersom folk flest kvier seg for å tro at 

autoritetspersoner vil lyve og ignorere virkeligheten fullstendig 

 

Mercola trekker fram professor Mark Crispin Miller, Ph.D., som mener at det vi har 

opplevd de tre siste årene er et historisk unikt mesterverk i sofistikert propaganda.  

 

"Det begynte med utbruddet av et ukjent patogen i Kina. Media viste bilder av 

mennesker som angivelig falt døde i gatene. Dette har aldri skjedd noe annet sted 

siden den gang, noe som sterkt antyder at disse bildene ble misbrukt for ett formål 

- for å spre frykt. 

  

Ifølge Miller var den typen fryktinngytelse som ble brukt for å spre troen på at 

COVID-19 var en dødelig trussel, den mest ødeleggende som noen gang er brukt i 

propagandahistorien. Det som gjorde COVID-propagandaen så mye mer effektiv enn 



noen tidligere propagandaoperasjon, som nevnt, var det faktum at et virus er den 

perfekte fienden. 

  

Den er usynlig, kan bæres av hvem som helst, inkludert de du elsker mest, og kan 

"få" deg hvor som helst. Som forklart av Miller, i tidligere propagandaoperasjoner, 

ble fienden typisk fremstilt som å ha evnen til å "infisere" folket og nasjonen med 

sin ondskap." 

 

Det siste er på lik linje med antikommunist-propaganda og "krigen mot terror". 

Kommunismen ble i sin tid sammenlignet med en smittsom sykdom og terroristene 

var som en pandemi en måtte nedkjempe. "Med covid skiftet propagandaen til 

tingen i seg selv - selve viruset." 

 

Faktisk klarte covid-propagandaen å overbevise folk om helt friske mennesker 

kunne spre virus.  

 

"Det var en fullstendig fiksjon, en vitenskapelig usannhet, og det er slik vi vet at 

pandemifortellingen var en psykologisk operasjon, men folk var så redde at de ikke 

stilte spørsmål ved det." 

 

At de farlige sidene ble borte eller sensurert er tydelig når det gjelder covid-19 ved 

at ulike behandlingsformer ble sensurert sammen med det potensielle farlige 

vaksinene.  

 

Mediekampanjer og propaganda neste gang vil neste gang kunne skje ved cyber-

angrep (fra Russland), nedbryting av matforsyningen eller sult (Russland får 

skylden) eller en kraftig klimakrise - som gjør det nødvendig å stenge ned igjen. 

  

Eller hvite terrorister angriper svarte - rasekrig eller angrep fra det ytre rom mot 

vår planet eller en ny pandemi - en framtidig covid-variant eller meslinger eller 

Marburg-virus, mulighetene er uendelige for et veltrimmet makt- og propaganda-

apparat og deres medie-lakeier. 

 

Det er viktig å motsi propaganda-narrative ved for eksempel å se nærmere på og 

analysere:   

 

** Opprinnelsen til SARS-CoV-2 

 

** Den faktiske dødeligheten til SARS-CoV-2 

 

** Hvordan COVID-"tilfeller" ble uredelig utvidet ved bruk av feilaktige PCR-tester 

som ikke kan identifisere aktiv infeksjon 

 

** Det meningsløse ved lockdowns og deres katastrofale skader 

 

** "Drapseffekten" av standard COVID-behandling 



 

** Tilgjengeligheten og effektiviteten til tidlige behandlingsprotokoller 

 

** Hvordan nøkkelbegreper som «pandemi», «tilfeller», «flokkimmunitet», 

«vaksine» og «fullvaksinert» ble omdefinert for å muliggjøre pandemifortellingen 

 

** De sannsynlige motivene bak den påståtte krisen 

 

** Den stadig økende avgiften til det eksperimentelle "vaksinasjonsprogrammet". 

 

Og mediene blir kontrollert via annonsørene. I spørsmålet: Sannhet eller penger - 

velger mediene pengene. 

 

"Det virkelige sannhetsdepartementet ble ikke opprettet av en jernfraksjon av 

totalitære oligarker, men tok gradvis form ut av et bedriftsmediekartell med 

sammenlåsende styrer, sterkt avhengig av annonseinntektene til Amazon, Big 

Pharma ... og medias egne morselskaper … med sine eiendeler tett forvaltet av 

BlackRock, Vanguard og UBS … 

 

Ettersom det enorme kommersielle systemet har blitt mer enhetlig, har det også 

opprettholdt, eller til og med strammet inn, sine skjulte forhold til militæret og 

'etterretningssamfunnet' ... 

 

Andre medier, som BBC, får støtte av stiftelser som den til superoligark Bill Gates.  

Publicis Groupe nevnes som viktig med sine forbindelser til Google, Microsoft, 

amerikanske departementer og World Economic Forum – «som leder oppfordringen 

til en "tilbakestilling" av den globale økonomien og vår livsstil. Som sådan ser 

Publicis ut til å koordinere undertrykkelsen av informasjon som strider mot den 

teknokratiske fortellingen». 

 

Om kunsten - det å lyve:  

 

«Marshall McLuhan sa en gang: "Små løgner trenger ikke å beskyttes. Men de store 

løgnene er beskyttet av offentlig vantro." I utgangspunktet vil folk benekte virkelig 

store løgner ved å si "Kom igjen, du er gal, det ville de ikke gjort." Det er mye 

lettere å kalle folk "konspirasjonsteoretikere" enn det er å innse muligheten for at 

det de sier er sant. Små løgner trenger ikke å beskyttes. De store løgnene er 

beskyttet av offentlig vantro.» 

 

Videre:  

 

«Prinsippet om Really Big Lies er basert på at løgnene er så skilt fra virkeligheten 

at lytteren vil anta at deres egen oppfatning må være feil, i stedet for å tvile på 

påstandene til den som forteller løgnene. Bare en sinnssyk eller latterlig person 

ville komme med slike merkelige påstander, og en troverdig institusjon ville ikke 

ansette en slik person. 



 

Derfor, gitt at institusjonen tilsynelatende er troverdig, må utsagnene også være 

troverdige, og lytterens forhåndsoppfatning av virkeligheten var derfor mangelfull. 

Mindre løgner, derimot, vil sannsynligvis bli oppfattet som tilstrekkelig nær kjent 

virkelighet til å være beviselig feil. Å finne på sannhet kan være mer effektivt enn 

å bøye den. 

 

Jeg tror dette er nettopp strategien brukt av Big Pharma, helsebyråer, 

myndighetspersoner og den dype statlige propagandaarmen de siste tre årene. 

Deres påstander har vært så langt unna noen form for virkelighet, at alle som er 

klar over fakta har blitt mer enn litt gale. 

 

Dessverre virker det som de fleste moralske personer ender opp med å følge 

psykopatene som har makt. 

 

Men det er det skarpe bruddet fra den faktiske virkeligheten som gjør det umulig å 

stille spørsmål ved dem, fordi hvis du gjør det, stiller du nå spørsmål ved "hele det 

nåværende folkehelsehierarkiet," sier Bell. For å sitere Dr. Anthony Fauci, du 

angriper ham ikke når du stiller spørsmål ved hans irrasjonelle flip-flopping, du 

stiller spørsmål ved vitenskapen selv. 

 

Hvis du stiller spørsmål ved disse fantasibaserte forestillingene, er du en 

vitenskapsfornekter, og du setter ansettelsesforholdet og omdømmet ditt på spill. 

Og dessverre er disse risikoene ikke imaginære. Mange leger og forskere hvis 

omdømme og bidrag til folkehelsen har vært upåklagelig i flere tiår, har blitt 

fratatt sine medisinske lisenser og mistet jobben for å ha uttalt seg mot de 

regjerende COVID-narrativene.» 

 

Det er mulig å håpe at løgnene en vakker dag vil slå tilbake og at den vanlig menn 

og kvinne vil gjennomskue dem. En vakker dag vil sannheten stå klar for alle.  

Dr. Mercola har også oppfatning knyttet til de medisinske:  

 

«I dag, tre år etter, er det ganske tydelig at COVID er en psykologisk operasjon. 

For eksempel, senest siden 2022, har COVID ikke vært noe mer enn en annen 

endemisk luftveisinfeksjon, omtrent som forkjølelse, men pandemien har ikke 

blitt erklært "over". 

  

Vi har nå også klare bevis på at COVID-vaksinene ikke forhindrer infeksjon eller 

spredning av viruset, noe som opphever hele forutsetningen for vaksinepass, men 

de blir presset uansett.  

 

Kort sagt, COVID-19 var (og er fortsatt) et middel for å få et mål; å suspendere og 

frata oss konstitusjonelle rettigheter og sivile friheter, og å fremme sosiale, 

politiske og økonomiske restruktureringsmål utenfor demokratiske prosesser.» 

 

Kilde:  



https://philanthropynewsdigest.org/news/gates-foundation-awards-20-million-to-bbc-world-service-trust 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Kapittel 5 

 

En operasjon for å dekke over finanskollaps – global forbrytelse 
 

 

En ting er det militære, en annen ting er det økonomiske. "Follow the Money" som 

det heter på engelsk. Flere peker på at covid-fenomenet ikke er til å forstå uten at 

en tar med i betraktning den helt enestående kollapsen som truet hele det globale 

finanssystem i 2019-2020. 

 

Ser en det som har skjedd i sammenheng med penger, makt og kontroll og 

overføring av rikdom, så blir det klarere. Som det presiseres i en artikkel på "Off-

Guardion.org": Nedstengingene, munnbindene og avstandsreglene og så videre 

gjorde ingenting for å beskytte helsa - "de var aldri designet for å gjøre det". 
https://off-guardian.org/2023/01/02/covid-19-a-global-financial-operation/ 

 

Snare tvert imot: Det handlet om å ødelegge den globale økonomien og knuse små 

bedrifter - og i tillegg bryte ned befolkningens mentale styrke med mål om å 

bygge et nytt og bedre samfunn, stikkord: "build back better", men også "The 

Great Reset" eller «Den store tilbakestillingen».  

 

"Det ønskede resultatet er milliardærenes utopi, der de vil eie og kontrollere 

planeten i form av et teknoføydalt herredømme der digitalt merket menneskehet 

reguleres som storfe i et superovervåket teknokrati." 

 

Vi har altså stått overfor – og står overfor - en fabrikkert krise.  

 

"Tidspunktet for covid-svindelen" var tvingende nødvendig da det høsten 2019 ble 

nødgjeldskrise i verdensmarkedene.  

 

"Vestlige regjeringer begynte et rush for å redde dette forfallende systemet, 

stoppe dette katastrofale skredet, redde storskalainvestorer og proaktivt installere 

en sikkerhetsinfrastruktur for å kontrollere den uunngåelige sosiale forstyrrelsen 

som følge av denne kollapsen. Dette vil bli fulgt av en global finansiell 

tilbakestilling, etter en periode med hyperinflasjon, som ødelegger både verdien av 

gjelden og de tilsvarende papirkravene." 

 

Nedgangen begynte i august 2019. Med ett ville ikke bankene ha amerikanske 

statsgjeldinstrumenter som sikkerhet for lån. Dermed måtte Federal Reserve i gang 

med å trykke opp penger.  

 

I mars 2020 ble likviditetskrisen spred til primærhandlerne.  

 

Covid-hysteriet ble fabrikkert for å dekke over en redningspakke fra Federal 

Reserve på 10-15 billioner dollar.  

 

https://deref-gmx.com/mail/client/AAc3REPvudU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Foff-guardian.org%2F2023%2F01%2F02%2Fcovid-19-a-global-financial-operation%2F


Sluttspillet, som inntreffer for tida, er at sentralbankene (Fed) kjøper opp all den 

giftige, verdiløse gjelden fra hedgefondene og bankene, inkludert 1,5 quad trillion 

av derivater, og deretter overføre gjelden til statskassen som suveren statlig 

gjeld. De vil da trykke penger i det uendelige, allerede i full gang, for å betjene 

denne fiktive gjelden for å senke dollaren via hyperinflasjon og deretter utelukke 

USA og alle andre som har gjeld i verdiløse dollar. 

 

Det er kuppet: global hyperinflasjon for å fordampe eiendelene til massene og 

statene for å overlevere offentlige eiendeler til private investorer. Dette gjør det 

mulig for den herskende klassen å tørke opp eiendommer (konkurserte 

småbedrifter, utelukkede boliger osv.) for å sette grenseløse krav på alt i verden. 

 

Covid-19 var "nødsituasjonen" som var unnskyldningen for "å fryse den amerikanske 

bankkollapsen med massive tilførsel av kontanter.  Et sted i nærheten av 8-10 

billioner dollar ble betalt til amerikanske banker frem til mars 2020 med ytterligere 

5 billioner dollar i økonomisk stimulans lovet av ‘Fed’". 

 

Det var massemediene som klare å manipulere med at dette egentlig var en global 

helsekrise. 

 

Uten virus-trusselen vil finanskollapsen ha skapt panikk og vært en trussel mot 

dollaren - "og den pågående historiens formuesoverføring ville bli sett på som det 

den er - et pågående tyveri av finansaristokratiet". 

 

Selve Covid-operasjonen dekker mange mål: 

 

Det er mange mål som oppfylles med covid-19-operasjonen:  

 

1. Forebygging av og tilsløring av årsakene til den nevnte økonomiske implosjonen. 

 

2. Akselerasjon av den største overføringen av rikdom oppover i menneskets 

historie. 

 

3. Begrunnelse for og forankring av biosikkerhetsstaten, inkludert AI-overvåking på 

tvers av flere samfunnssektorer. 

 

4. Styrke og berike sikkerhetsstatens motstykke Big Tech Cartel via sporingsapper, 

spre og normalisere sosiale medier og kommunikasjonsplattformer som 

"mellommannen" i alle samfunnslag. Å flytte alt sosialt liv mot det teknologiske 

imperativet - måltider bestilt via DoorDash, møter på Zoom, økte utgifter via 

Visa/MasterCard ved å bestille varer på nett med Amazon, filmer via Netflix osv., 

ble alle tvunget inn i en godtroende og stort sett kompatibel verdenspublikum 

under Covid-tyranni; 

 



5. Opprettelsen av "pandemien" som en finansiell mekanisme. Produserte 

pandemier har blitt enorme investeringsmuligheter som øker rikdommen til 

milliardærer og ytterligere konsoliderer deres makt. 

 

6. Utvidelse av selve folkehelseindustrien til alle samfunnslag og økonomisk liv. 

Folkehelseindustrien er nå direkte knyttet til globale markeder og  

finansielle konglomerater og har blitt et av de mest kritiske finansielle 

instrumentene for investorer. 

 

7 Opprettelse av et helt nytt og lukrativt Bio-Medical "helsestyring"-system for å 

introdusere og kodifisere en helt ny Bio-Tech medisinsk modell for farmasøytisk  

industri med fokus på "revolusjonerende" opplastbare mRNA-"vaksiner". 

 

8. Utvidelse av og normalisering av bruken av digitale ID-er, inkludert vaksinepass, 

koble disse til en sentralbanks digital valuta (CBDC); et Universal Basic Income  

(UBI) skript, som gjør det mulig å spore kjøp; medisinske intervensjoner, 

"livsstilsvalg", etc. "dytter" oss mot "ønsket" atferd eller stenger oss ute av systemet  

helt som de ønsker. 

 

9. En reorganisering, privatisering og reduksjon av offentlige tjenester under 

påskudd av å gjøre dem "mer smidige" for "offentlige nødsituasjoner". 

 

10. Gjøre publikum klart til evigvarende "beredskapstilstander" som forbereder 

dem på implementeringen av "2030-agendaen for bærekraftig utvikling." 

 

Med andre ord står vi overfor en gigantisk, global forbrytelse.  

 

Covid-19 er ikke en helsekrise. Det er et hvitvaskingsskjema og en psykologisk- og 

en dekkoperasjon "for en fullstendig overhaling og omstrukturering av dagens 

sosiale og økonomiske verdensorden".  

 

Videre:  

 

"Covid-19, mediebegivenheten, var den trojanske hesten konstruert for å innlede 

en fullstendig transformasjon av samfunnet vårt. 

 

Covid-19, operasjonen, var aldri en epidemiologisk hendelse, det er en 

forretningsmodell ment å øke porteføljene til de superrike. 

 

Det finnes ikke noe som heter "Covid 19" bortsett fra en kriminell konspirasjon." 

 

 

Steigan.no har også hatt flere artikler om dette. Fra februar 2022:  
https://steigan.no/2022/02/tidligere-blackrock-manager-koronakrisa-er-et-cover-for-verdens-storste-

finansboble/ 

 



"Tidligere BlackRock manager: – Koronakrisa er et cover for verdens største 

finansboble". 

 

Nettstedet viste til Finansinvestoren Edward Dowd, som hadde 10 år bak seg som 

investeringsmanager i et av verdens tre største investeringsselskap Black Rock: 

"«De trykker penger som gale under dekke av covid, restriksjonene er der for å 

hindre opptøyene når kollapsen skjer. Dette er de siste dager.» 

 

Kartet Steigan & Co tegnet opp:  

 

I august 2019: BlackRock kom med plan for krisa som var på vei: "En finansiell 

operasjon uten sidestykke og foreslo: «go direct», altså: ta milliarder fra  

statskassene." 

 

Med det samme begynte sentralbankene å "trykke penger". I slutten av 2019 ble 

det overført 215 milliarder dollar om dagen - "eller 6230 milliarder dollar på 29 

dager" - støtteprogram fra U.S. Federal Reserve. 

 

Så gjaldt det å ta midler fra statskassene med BlackRock som ledet an - "leid inn av 

The Fed, The Bank of Canada, Den europeiske sentralbanken og den svenske 

Riksbanken til å styre denne politikken. I USA sendte Kongressen 454 milliarder 

dollar av skattebetalernes penger over til The Fed, som så multipliserte dette opp 

til 4.540 milliarder sentralbankdollar". 

 

Oktober 2019: Øvelse Event 201.  

 

11. mars 2020: WHO (Verdens helseorganisasjon): Covid-19 er en "pandemi" - og 

dermed ble noe nytt i menneskehetens historie introdusert: "nemlig med en serie 

lockdowns og ekstreme tiltak som brakte verdensøkonomien i kne". 

 

12. mars 2020: Norge ble nedstengt og brøt etter alle solemerker Grunnloven. "Den 

som har stått i spissen for dette byråkratiske maktkuppet mot Storting og Grunnlov 

var helsedirektør Bjørn Guldvog." 

 

April 2020: Norge deltar på Verdensbankens møte 17. april 2020, og sier blant 

annet:  

 

«We have been hit with an unprecedented global crisis. The Bank’s response has 

been really impressive, taking the lead in addressing a global public bad. The Fast-

Track Covid-19 Facility is rapid and forceful disaster risk response. We urge the 

Bank to be even more ambitious, and to focus on the most vulnerable countries.» 

 

We also stress the importance of coordination and cooperation with all key actors 

involved. 

 



Many countries have little fiscal space to respond to Covid-19. The Nordic and 

Baltic countries support the quick, flexible and renewable bilateral debt service 

moratorium for all IDA countries, as agreed between the Paris Club and G20. We 

expect the freed-up resources to be fully allocated to Covid-19 response. 

 

With only nine years to 2030, the Bank must continue its operations across the 

spectrum – full force. Recovery support must align with the SDGs.» 

 

Det var altså ei finanskrise og perspektivet var 2030. Og han avsluttet slik: 

 

«The Nordic and Baltic countries see the World Bank Group and the IMF as 

centerpieces in efficient multilateral cooperation – which we need now, more than 

ever. We call on all members to support the World Bank’s extremely important 

engagement in supporting green recovery to Build Back Better.» 

 

Og allerede da var memet på plass: Build Back Better.» 

 

Kommunist Steigan fyrer av konklusjonen:  

 

«Mange folk surrer fortsatt rundt i tåka og tror at dette handler om et virus. Det 

handler om kapitalismens største krise noensinne og finansoligarkenes forsøk på å 

takle den uten å utløse revolusjon. Så langt har de klart det bra ved ganske enkelt 

å sperre folk inne og skremme livskitten av dem.» 

 

Og videre i 2022 og 2023 hadde vi en betydelig prisstigning i Norge på strøm, 

drivstoff, mat med mer. Det er naturlig å se på denne inflasjonen som et utslag av 

opptrykkingen av alle pengene i skyggene av korona-pandemien. Alt henger 

sammen med alt, som et tidligere statsminister har sagt det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 6 

 

Kjernen av covid-19 
 

 

Ja, hva handler dette egentlig om basert på det offisielle narrativet? 

 

Wikipedia forteller:  

 

«Covid-19, også skrevet COVID-19, (akronym for den engelskspråklige 

sykdomsbetegnelsen coronavirus disease 2019, «koronavirussykdom») er en viral 

luftveisinfeksjon forårsaket av sars-CoV-2, en type koronavirus i familie med sars. 

Sykdommen ble første gang påvist under koronavirusutbruddet i Wuhan i Kina i 

desember 2019. Den raske, verdensomspennende spredningen førte til 

koronaviruspandemien som de fleste vestlige land begynte å ta alvorlig i mars 

2020 i form av strenge smitteverntiltak, i Norge 12. mars 2020. Mutasjoner av 

viruset førte til at sykdommen endret seg over tid, og en sykdom som var svært 

smittsom og alvorlig ble etter hvert enda mer smittsom, men mindre alvorlig.» 

 

Wikipedia informerer faktisk på 186 språk. 

 

Det var Verdens helseorganisasjon (WHO) som erklærte sykdommen som pandemi 

11. mars 2020.  

 

Viruset ble første offisielt rapportert i Kina i desember 2019. 30. januar 2020 

erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) covid-19-utbruddet som "Public Health 

Emergency og International Conscern" - og som nevnt erklæring om pandemi 11. 

mars 2020. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_COVID-19_pandemic 

 

Hvordan kom viruset til menneskene? 

 

I Wikipedias framstilling heter det at en regner med det har en naturlig 

opprinnelse. En studie utført av Kina og Verdens helseorganisasjon i 2021 går på at 

et koronavirus har spredt seg fra flaggermus til mennesker, visstnok via en 

"mellomliggende dyreliv-vert".  

 

Magasinet Science peker på overføring til mennesker via handel med levende 

dyreliv i Wuhan. 

 

Men et mindretall av forskerne peker også på at viruset kan ha lekket fra et 

laboratorium som Wuhan Institute of Virologoy.  

 

Videre fra Wikipedia:  

 



«Det amerikanske etterretningssamfunnet har blandede synspunkter på spørsmålet, 

men er generelt enig i den vitenskapelige konsensus om at viruset ikke ble utviklet 

som et biologisk våpen og sannsynligvis ikke har blitt genetisk konstruert. Det er 

ingen bevis for at SARS-CoV-2 eksisterte i noe laboratorium før pandemien.» 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19 

https://no.wikipedia.org/wiki/Norge_under_koronapandemien 

https://sml.snl.no/koronapandemien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 7 

 

Den store tilbakestillingen 
 

 

Ja, kan vi følge opp den offisielle versjonen. For den lodder ikke dypt nok, slik de 

første kapitlene klar viser. 

 

Et annet aspekt kommer fra på World Economic Forum og dets leder Klaus Schwab 

som i 2020 kom med boka «The Great Reset», og der blir det klart at han vil 

«reset», nullstille, det meste: Økonomien, geopolitikken, det samfunnsmessige, 

miljøet og det teknologiske.  

 

Et poeng er også å smelte sammen våre fysiske, biologiske og digitale identiteter. 

«Å smelte mennesker sammen med maskinkreftene og med internett», slik det 

omtales i boka «Samtaler med lysets hastighet».  

 

"The Great Reset" ble utgitt juli 2020, da hadde pandemien vart i fem-seks 

måneder. Likevel skriver forfatterne med stor sikkerhet om virkningene: 

 

«Historisk sett har pandemier testet samfunn til deres kjerne; 2020 COVID-19-

krisen vil ikke være noe unntak. Sammenlignet med økonomien, som vi nettopp så, 

og geopolitikk, som vi vil se i neste kapittel, vil den samfunnsmessige 

omveltningen utløst av COVID-19 vare i årevis, og muligens generasjoner. Den mest 

umiddelbare og synlige virkningen er at mange regjeringer vil få oppgaven, med 

mye sinne rettet mot beslutningstakere og politiske skikkelser som har virket 

utilstrekkelige eller dårlig forberedt når det gjelder deres respons på å håndtere 

COVID-19. Som Henry Kissinger observerte: «Nasjoner henger sammen og blomstrer 

i troen på at deres institusjoner kan forutse katastrofe, stoppe dens innvirkning og 

gjenopprette stabilitet. Når COVID19-pandemien er over vil mange lands 

institusjoner bli oppfattet å ha mislyktes.» 

 

Hvorfor sitere Henry Kissinger - en av de verste krigsforbryterne? 

 

I konklusjonen heter det:  

 

«I Gabriel Garcia Marquez’ Chronicle of a Death Foretold, forutser en hel landsby 

en truende katastrofe, og likevel ser ingen av landsbyboerne ut til å kunne eller 

vil handle for å forhindre det, før det er for sent. Vi ønsker ikke å være den 

landsbyen. For å unngå en slik skjebne, må vi uten forsinkelse sette i gang den 

store tilbakestillingen. Dette er ikke en "nice-to-have", men en absolutt 

nødvendighet. Å unnlate å ta tak i og fikse de dypt forankrede sykdommer i våre 

samfunn og økonomier kan øke risikoen for at, som gjennom historien, til slutt vil 

en tilbakestilling bli framtvunget av voldelige sjokk som konflikter og til og med 

revolusjoner. Det er vår plikt å ta oksen ved hornene. Pandemien gir oss denne 



sjansen: den "representerer et sjeldent, men smalt mulighetsvindu til å 

reflektere, oppfatte på nytt og tilbakestille vår verden" 

 

Så kommer en interessant betraktning om hvor farlig var egentlig covid-19:  

 

«Det kan ikke benektes at COVID-19-viruset oftere enn ikke har vært en personlig 

katastrofe for de millionene som er smittet av det, og for deres familier og 

lokalsamfunn. Men på globalt nivå, sett i forhold til prosentandelen av den globale 

befolkningen som er påvirket, er koronakrisen (så langt) en av de minst dødelige 

pandemiene verden har opplevd de siste 2000 årene. Med all sannsynlighet, med 

mindre pandemien utvikler seg på en uforutsett måte, vil konsekvensene av 

COVID-19 når det gjelder helse og dødelighet være milde sammenlignet med 

tidligere pandemier. I slutten av juni 2020 (i en tid da utbruddet fortsatt raser i 

Latin-Amerika, Sør-Asia og store deler av USA), har COVID-19 drept mindre enn 

0,006 % av verdens befolkning. For å sette dette lave tallet i sammenheng når det 

gjelder dødelighet, drepte spanskesyken 2,7 % av verdens befolkning og HIV/AIDS 

0,6 % (fra 1981 til i dag). Justinians pest fra dens begynnelse i 541 til den endelig 

forsvant i 750 drepte nesten en tredjedel av befolkningen i Byzantium ifølge 

forskjellige estimater, og svartedauden (1347-1351) anses å ha drept mellom 30% 

og 40% av verdens befolkning på den tiden. Korona-pandemien er annerledes. Det 

utgjør ikke en eksistensiell trussel, eller et sjokk som vil sette sitt preg på verdens 

befolkning i flere tiår.» 

 

Når økonomier starter på nytt og 2030-målene:  

 

«Mange av trendene som er gjennomgått i makrodelen, antyder at når vi går inn i 

fremtiden, vil vår verden være mindre åpen og mindre samarbeidsvillig enn før 

pandemien. Men et alternativt scenario er mulig, et der kollektiv handling i 

lokalsamfunn og større samarbeid mellom nasjoner muliggjør en raskere og 

fredeligere utgang fra koronakrisen. Når økonomier starter på nytt, er det en 

mulighet til å bygge inn større samfunnsmessig likhet og bærekraft i utvinningen, 

fremskynde snarere enn å forsinke fremgangen mot 2030-målene for bærekraftig 

utvikling og utløse en ny æra med velstand. Hva kan gjøre dette mulig og øke 

sannsynlighetsoddsen til fordel for et slikt utfall?» 

 

Fire eksistensielle trusler:  

 

«Jared Diamond, forfatteren av Upheaval: How Nations Cope with Crisis and 

Change, er av en lignende oppfatning, og håper at koronakrisen vil tvinge oss til å 

ta opp fire eksistensielle risikoer som vi står overfor i fellesskap: 1) kjernefysiske 

trusler; 2) klimaendringer; 3) uholdbar bruk av viktige ressurser som skog, sjømat, 

matjord og ferskvann; og 4) konsekvensene av de enorme forskjellene i 

levestandard mellom verdens folk: «Merkelig, det kan virke som om den 

vellykkede løsningen av pandemiskrisen kan motivere oss til å håndtere de større 

problemene som vi til nå har unngått å konfrontere. Hvis pandemien til slutt 

forbereder oss til å håndtere disse eksistensielle truslene, kan det være en 



sølvkant av virusets svarte sky. Blant konsekvensene av viruset kan det vise seg å 

være den største, mest varige – og vår store årsak til håp.» 

 

Lukter vi litt utopisk kommunisme her? Pandemien og viruset er starten på 

revolusjonen? 

 

«Disse uttrykkene for individuelt håp støttes av en rekke undersøkelser som 

konkluderer med at vi i fellesskap ønsker forandring. De spenner fra en 

meningsmåling i Storbritannia som viser at et flertall av mennesker ønsker å 

fundamentalt endre økonomien etter hvert som den kommer seg, i motsetning til 

at en fjerdedel ønsker at den skal gå tilbake til hvordan den var, til internasjonale 

undersøkelser som fant at et stort flertall av innbyggerne rundt verden vil at den 

økonomiske oppgangen etter koronakrisen skal prioritere klimaendringer og for å 

støtte en grønn utvinning. Over hele verden vokser bevegelser som krever en 

"bedre fremtid" og krever et skifte til et økonomisk system som prioriterer vår 

kollektive velvære fremfor ren BNP-vekst. 

 

Vi står nå ved et veiskille. Én vei vil ta oss til en bedre verden: mer inkluderende, 

mer rettferdig og mer respekt for Moder Natur. Den andre vil ta oss til en verden 

som ligner den vi nettopp forlot – men verre og stadig forfulgt av ubehagelige 

overraskelser. Vi må derfor få det riktig. De truende utfordringene kan bli mer 

konsekvensmessige enn vi til nå har valgt å forestille oss, men vår kapasitet til å 

tilbakestille kan også være større enn vi tidligere hadde våget å håpe på.» 

 

Der fikk vi den. Og vi merker oss at det pekes på klimakrise også. La oss se på den 

vrien senere. 

 

Men først noen reaksjoner på «The Great Reset»:  

 

«Den store tilbakestillingen. "The Great Reset er en planlagt global regjering i form 

av kommunistisk regime, som for tiden er i gang (med makt) via den 

forhåndsplanlagte og falske Covid-19-pandemien. Det er en totalitær global agenda 

som ble populær i 1987 gjennom FN. Den ble titulert Agenda 21 fordi målet var å 

fullstendig tilbakestille alle verdens regjeringer og økonomier innen år 2021. Siden 

de ikke er i stand til å fullføre dette målet innen 2021 og trengte å forlenge sin 

tidslinje (selv om de har gjort store fremskritt i år, i 2020, ved å bruke denne 

pandemien), har Agenda 21 blitt oppdatert til Agenda 2030. Dette gir dem 

ytterligere ti år til å fullføre den globale overtakelsen.»  

 

Dr. Igor Shepherd 

 

Nevnte bok «Samtaler med lysets hastighet» tar opp i seg Cahtrine Austin Fitts (hun 

hadde en høy stilling under president Bush) forklaring på The Great Reset og 

hvordan vi kan ende i en kyborg-slavestatus: 

 



«Teknokratiet vi blir presset inn i kalles transhumanisme. Du bruker injeksjoner 

for å injisere materialer i kroppen som skaper ekvivalenten til et operativsystem 

og en mottaker inne i kroppen. Alle vet at Microsoft laster ned operativsystemer 

til datamaskinen din som gir dem en bakdør til datamaskinen din. Dette er et 

lignende system for kroppen din. Og du kan bokstavelig talt koble alle mennesker 

opp til nettskyen. Det er et transaksjonssystem. Bibelen kaller det «Dyrets 

merke». Så du kan identifisere og spore personer digitalt i forbindelse med deres 

økonomiske transaksjoner».  

 

Og hun følger opp:  

 

«Så vi får en verden uten privatliv. Vi digitaliserer alt som er. Det inkluderer 

menneskelige kropper og menneskelige sinn. Transhumanisme og teknokrati går 

hånd i hånd. Jeg vil beskrive det som. Utfordringen foran oss er denne: Hvis 

komiteen som styrer verden, jeg kaller dem for Mr. Global, ønsker å gå for et nytt 

slave-system, og vi ønsker å forbli en menneskelig sivilisasjon, har vi en 

fundamental uenighet.» 
https://gangstalkingmindcontrolcults.com/catherine-austin-fitts-we-are-watching-the-mother-of-all-debt-

entrapments/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 8 

 

Symptomene 
 

 

Hva er symptomene på covid-19? 

 

Her velges det å gjengi den norske versjonen på Wikipedia – men det er flere ting 

som kan bestrides, eksempelvis informasjon om vaksine-effektivitet – det er en god 

mulighet for at dette faktisk er helt feil, vi tar det opp senere. 

 

Vanlige symptomer: 

Feber 

Hoste 

Tretthet 

Nedsatt smak- og luktesans 

 

Mindre vanlige symptomer: 

Vondt i halsen 

Hodepine 

Sykdomsfølelse 

Muskelsmerter 

Magesmerter, diare 

Røde eller irriterte øyne 

 

Alvorlige symptomer: 

Kortpustethet 

Tap av tale, bevegelighet eller forvirring 

Brystsmerter 

 

Mulige komplikasjoner: 

Lungebetennelse, lungesvikt 

Sepsis 

Blodpropp 

 

Mulige senfølger: 

Tung pust, utmattelse, reduksjon i mobilitet 

Angst, depresjon, søvnproblemer 

Hjernesvinn i de regionene av hjernen som har sammenheng med lukt og smak 

 

Enkelte smittede merker lite eller ingenting av symptomer. Den symptomfrie kan 

likevel i en viss grad spre smitte videre så lenge infeksjonen varer. 

 

Fullvaksinerte personer rammes i sjeldnere grad av Covid-19, og i den grad de 

likevel rammes, får de gjerne færre og mildere symptomer. 

 



Per mars 2022 er over 6 millioner døde på verdensbasis.  

 

Hoveddelen av behandlingen rettes mot å håndtere symptomene og understøtte 

kroppens funksjonsevne, for eksempel med respirator for pasienter som ikke greier 

å puste på egen hånd.  

 

Viruset muterer fort. De variantene som var mest vanlige under starten av 

epidemien, rammet i stor grad nedre luftveier. Omikron-familien av varianter, som 

er mest vanlige per mars 2022, rammer i større grad øvre luftveier og gir færre og 

mildere symptomer. 

 

I begynnelsen av pandemien var isolasjon, smittesporing og karantene de beste 

tiltakene mot pandemien, siden det da ikke var funnet noen medisin eller vaksiner 

som kunne stoppe viruset da. Senere har det blitt utviklet flere effektive vaksiner 

mot COVID-19. 

 

Vaksinene som ble laget mot tidligere varianter, fungerer godt også mot Omikron.  

 

Noen av symptomene ved Covid-19 kan man også finne som bivirkninger ved 

vaksinering, men da mye sjeldnere og mildere. 
https://no.wikipedia.org/wiki/Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 9 

 

De offisielle dødstall 
 

 

Vi fortsetter å holde oss til de brede kilder. Hvor mange har da dødd av covid-19?  

 

Store norske melder: "Ved utgangen av 2022 var om lag 6,7 millioner mennesker 

som man vet var smittet med viruset døde." 

 

Hvor mange døde i Norge og hvor mange ble smittet? 

 

«I november 2021 passerte Norge 1000 dødsfall blant mennesker som var smittet av 

koronaviruset, og om lag 5000 dødsfall var registrert ved utgangen av 2022. Det var 

en betydelig overdødelighet i befolkningen i 2022, hvor hovedvekten tilskrives 

covid-19.» 

 

Det siste er det verdt å merke seg, overdødeligheten, kan den faktisk skyldes 

bivirkninger fra vaksinene? Mer informasjon kommer. 

 

Store norske melder også: "Da smittesporingen ble opphevet i februar 2022 var det 

registrert i sum en million smittetilfeller i Norge.» 

 

Smittebølgene 2020-2022 

Smitten kom i bølger. I Norge er det registrert fire/fem av disse, alt etter hvordan 

vurderingen foretas:  

 

(Dette er også gjengitt i to-årsrapporten til Folkets koronakommisjon fra mars 

2022) 

 

Det ser ut til at dette har vært smittebølgene fra mars 2020 og fram til mars 2022: 

 

Den første smittebølgen kom i mars 2020. 

 

Wikipedia: Det første bekreftede smittetilfellet i Norge var en kvinne i Tromsø 26. 

februar 2020. I dagene etter ble det registrert nye tilfeller over hele landet, og 

mange tilfeller kunne spores til nordmenn som hadde vært på ferie i berørte 

områder i Nord-Italia og Østerrike. 11. mars omdefinerte WHO sykdomsutbruddet 

fra en epidemi til en pandemi, et utbrudd som er internasjonalt og ute av kontroll. 

26. mars 2020 passerte antall bekreftede tilfeller i Norge 3 000. 

 

Da pandemien nådde Norge i første halvdel av mars 2020, innførte regjeringen de 

strengeste og mest omfattende tiltakene i Norge siden andre verdenskrig. 

 

Den andre smittebølgen kom høsten 2020. 

 



Den tredje smittebølgen var omkring mars 2021, da ble det på toppen av bølgen 

registrert 1107 nye smittetilfeller i løpet av ett døgn. 

 

Den fjerde smittebølge, ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, 

var etablert august 2021. I slutten av måneden ble det en dag registrert 1093 nye 

smittetilfeller. 

 

I desember 2021 kom TV2 med meldingen om at den femte smittebølgen skyldte 

over Europa, flere land med nye smitterekorder. For Norges del var 4702 registrert 

med koronasmitte. 

 

 

Kilder: 
https://sml.snl.no/koronapandemien 
https://www.tv2.no/a/14458179/ 

https://no.wikipedia.org/wiki/Norge_under_koronapandemien 

https://bullotidende.wordpress.com/2022/03/12/to-ars-rapporten-fra-folkets-koronakommisjon/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 10 

 

Agenda 2030 
 

 

Hva er Agenda 2030? Wikipedia forklarer: "FNs verdensomspennende handlingsplan 

for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen år 

2030, kalt «Agenda 2030», består av 17 bærekraftige hovedmål." 

 

Politikerne pluss kronprinsen vår viste sin støtte ved i første halvdel av 2020 å gå 

omkring med FN-nålen som symboliser nettopp FNs bærekraftsmål. 
https://www.faktisk.no/artikler/0g47g/motstanden-mot-fn-nalen-startet-i-ytterliggaende-miljoer 

 

Statsminister Erna Solberg forklarte 1. mars:  

 

– Nålen symboliserer FNs bærekraftsmål, som er hele verdens arbeidsplan for å 

bekjempe fattigdom, utrydde forskjeller og bremse klimaendringene. 

 

FNs medlemsland vedtok målene i 2015 - og de skal nås innen 2030. 

 

Noen på nettet kalte nålene "Quisling Pins", underforstått at en hadde å gjøre med 

"landssvikere".  

 

FNs 17 mål for bærekraftig utvikling, som skal gjelde alle land i verden, er som 

følger:  

 

1. Utrydde all fattigdom. 

 

2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig 

landbruk. 

 

3. Sikre og fremme god helse for alle. 

 

4. Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle, og fremme livslang 

læring. 

 

5. Oppnå full likestilling mellom kjønnene, og myndiggjøre kvinner og jenter. 

 

6. Sikre bærekraftig forvaltning av, og tilgang til, rent vann og gode sanitærforhold 

for alle. 

 

7. Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til. 

 

8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting 

og anstendig arbeid for alle. 

 



9. Bygge robust infrastruktur, fremme innovasjon og bidra til inkluderende og 

bærekraftig industrialisering. 

 

10. Redusere ulikhet i og mellom land. 

 

11. Gjøre byer og samfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. 

 

12. Sikre bærekraftig forbruk og produksjon 

 

13. Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene. 

 

14. Bevare og bruke hav- og marine ressurser på en bærekraftig måte. 

 

15. Beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, 

sikre bærekraftig forvaltning av skog, trygge artsmangfoldet, bekjempe 

ørkenspredning og stoppe og reversere erosjon. 

 

16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn med velfungerende rettssystemer 

og ansvarlige institusjoner på alle nivå. 

 

17. Styrke mekanismene for implementering av målene, og fornye globale 

partnerskap for bærekraftig utvikling. 

 

Det er også 169 delmål.  
https://no.wikipedia.org/wiki/FNs_mål_for_bærekraftig_utvikling 

 

Men som med «The Great Reset», ikke alle lar seg imponere:  

 

En kritisk artikkel er å finne på nettstedet HumansBeFree.com. Der står det rett ut: 

"FNs Agenda 2030 er den drivende kraften bak covid-19".  

 

Og mer:  

 

"FNs Agenda 2030 er en global plan designet for den herskende klasse for å få 

sentralisert kontroll over jordas ressurser og befolkning under en verdensregjering." 

 

Planen skal ha eksistert i årtier, og har fått virkelig fart på seg siden 2020.  

 

Målet? Det er å transformere samfunnet til et teknokrati under dekket av en 

bærekraftig utvikling når vi kommer til 2030. 

 

"Sluttresultatet vil være et høyteknologisk slavesamfunn som det er umulig å 

unnslippe." 

 

I klartekst: 

 



"Covid-19 spiller en viktig rolle i pushe disse agendaene igjennom." 

 

Et teknokrati kan forklares på flere måter. I dette tilfelle heter det at det er 

høyteknologisk overvåkings-fengsels-stat, der kameraer og 

ansiktsgjenkjenningsprogram spiller en vital rolle, men også handlinger på Internett 

blir det fulgt med på. 

 

Straff for handlinger som ikke ansees å være bærekraftig vil bli automatisert. Vi 

snakket om et system likt Kinas digital diktatur og sosial kreditt system. 

 

For å få dette effektivt må menneske kobles til maskin. Dette kan skje via 

"nanorobotics", nanoteknologi som blir injisert i kroppen.  

 

"Den perfekte kandidaten for denne forbrytelsen er covid-19-vaksinen". 
https://humansbefree.com/2020/10/un-agenda-2030-driving-force-behind-covid-19.html 

 

En oppsummering fra nettstedet:  

 

1. Den herskende klassen er vil transformere verden til et teknokrati. 

 

2. FNs agenda 2030 og COVID-19 er verktøyene for å transformere samfunnet til et 

teknokrati. 

 

3. FNs agenda 2030 er en fasade for offentligheten mens en verdensregjerings 

teknokrati er implementert. 

 

Og dermed kommer digital identitet - ID2020, et digitalt helsekort - covi-pass og et 

digital. 

 

Digitalt pengesystem, kontantløst samfunn 

– Koblet til din identitet og helsejournal via blokkjede. 

 

Vaksinering 

– Slå sammen mann med maskin 

– Avfolking 

 

AI 

– Ressurskontroll 

– Befolkningskontroll 

 

Smarte byer 

– Ansiktsgjenkjenningskameraer 

– Digital adgangskontroll 

– 5G 

– Smarte målere 

– Selvkjørende biler 



 

Global totalitær politistat 

 

Wildlands-prosjekt (for å "gjenopprette dyreliv") 

– Fjern folk fra distriktene. 

 

Eksempel: «SDG markere landet ditt som et dyrereservat. Permisjon." 

– Flytt dem til smarte megabyer. 

 

Ingen privat eiendom 

– Tomt, hus 

- Virksomhet 

- Din kropp 

– Obligatorisk vaksinasjon 

– Masker 

 

Kommunitarisme: ideologien om "det felles beste" 

– Fellesskapsmål trumfer individuelle rettigheter. 

– Fellesskapets "interesser" diktert av myndigheter og selskaper. 

– Dissidenter vil være utstøtte. 

 

For å få dette til er det bedre å ødelegge det gamle samfunnet og introdusere et 

nytt et. 

 

Og ringen er sluttet, noen kaller det nye systemet: "The Great Reset". 

 

Videre:  

 

"Samling av DNA, vaksinasjon og transhumanisme 

Via covid-testen er staten i stand til å tilegne seg DNA til befolkningen. 

 

Ødelegge grunnleggende rettigheter 

Grunnleggende friheter og grunnleggende rettigheter krenkes. Nå "for din 

sikkerhet", etter covid er det den "nye normalen". 

 

Det gir en ide om hvor lenge de ønsker å holde på virusillusjonen. De ønsker å 

fullføre agendaen innen 2030. 

 

Via vaksinasjon kan staten modifisere DNA til befolkningen og få inn nanorobotikk. 

 

Hvis du hører folket i WEF (partner i FN) snakke, kan du se at transhumanisme er et 

viktig mål for dem. Det er slike mennesker som er drivkraften bak covid og  

vaksinasjon." 

 

Hva er løsningen? 

 



Det er viktig at befolkningen får kunnskap om det som skjer. Spre denne 

informasjon til familie, venner og kjente. 

 

Folket har makten. Går en sammen kan dette være over. 

 

Budskapet på nettstedet kom oktober 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 11 

 

En menneskerase – telepatien venter 
 

 

Og hva kommer etter Agenda 2030 eller kanskje samtidig? Forfatteren av «Samtaler 

med lysets hastighet», Ole Sverre Olsen, peker på telepati. Elton Musk jobber med 

digital telepati, det samme gjør gigantselskaper som Facebook og Google. Vi kan 

faktisk komme til å få en «telepatisk samfunnsstruktur». 

 

Dette kan bety at vi kan samle menneskeheten til en stor enhet – på samme tid er 

det fare for å bli splittet opp i fraksjoner.  

 

Google-direktør og data-guru Ray Kurzweil har uttalt at vi kan koblet hjernene våre 

til Internett, og det kan skje fra omkring 2029 (året før 2030). Slutten på 

menneskehetens epoke kommer allerede i 2045, mener han, og vi er over i post-

human epoke. Står vi overfor en ny menneskerase/art? 

 

På nettsidene til World Economic Forum har det ligget en artikkel som går på Sør-

Koreas plan for et kontaktløst samfunn.  

 

Robotinvasjonen vil sannsynligvis komme når femte generasjons mobilnett blir 

installert overalt på husvegger og lyktestolper. Og disse robotene vil ha våre 

ferdigheter og kunnskaper, om den kunstige intelligensen fungerer.  

 

Lager vi en slik kunstig intelligens eller bedre en kunstig superintelligens, «så har vi 

praktisk talt laget Gud», skal vi tro Kurzweil.  

 

På samme tid er det fare for at det utvikles et digitalt tyranni, slik den israelske 

professoren Yuval Harari har advart om. Harari er forresten rådgiver hos World 

Economic Forum-sjefen Klaus Schwab og har kommet med en ganske hyggelig 

melding om at menneskene ikke lenger er mystiske sjeler, men heller dyr som kan 

hackes og overvåket og kontrollert av offentlig eller private enheter på grufulle 

måter.  
https://sociable.co/government-and-policy/yuval-harari-hackable-humans-wef-darpa-preconscious-brain-

signals/ 

 

«Forestill deg Nord-Korea om 20 år der alle må bære et biometrisk armbånd, som 

konstant overvåker blodtrykket ditt, hjertefrekvensen, hjerneaktiviteten din 24 

timer i døgnet. Du lytter til en tale på radioen av 'den store lederen', og de vet hva 

du faktisk føler - du kan klappe i hendene og smile, men hvis du er sint, vet de at 

du vil være i Gulag i morgen tidlig.» 

 

Det er neppe tvil om et slikt telepati-tyranni kom nærmere i forbindelse med 

korona-pandemien. 

 



Forfatter Olsen slutter et kapittel slik: «For når 5. generasjons mobilnett (5G) etter 

hvert omslutter hele jorden, kan internett-telepatien blir bortimot momentan over 

hele kloden – hvilket muliggjør telepatiske samtaler med bortimot lysets 

hastighet.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 12 

 

Den siste demonstrasjonen før tiltakene ble fjernet 
 

 

Lørdag 22.1.2022 ble den siste demonstrasjonen knyttet til korona-tiltakene holdt. 

Måneden etter, det vil si 12. februar, kom denne meldingen:  

 

"Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om 

munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom." 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/smitteverntiltakene-oppheves/id2900873/ 

 

Demonstrasjonen var en av de mest vellykkede med tanke på deltakelsen, inkludert 
et langt fakkeltog gjennom Oslos gater.  
 
Faktisk var det flere tusen som gikk i dette fakkeltoget, og det må ha gjort et dypt 
inntrykk på de medisinske makthaverne og organ som CEPI i Oslo som nok styrte 
mye av pandemi-politikken.  
 
Mediene utmerket seg enda en gang ved å ikke nevne begivenheten med ett ord.  
 
https://www.bullotv.no/aiovg_videos/world-wide-rally-for-freedom-22-januar-2022/ 
https://bullotidende.wordpress.com/2022/01/23/verdensomspennende-demo-for-friheten/ 

 
 
Her er rapporten fra en av dem som deltok:  
 
 
"I norske skoler blir elever lokket til å vaksinere seg uten foreldrenes samtykke - 
nekter de testing henges de ut foran hele klassen" 
  
"Korona-pass vil bety kontrollpunkter over hele landet - tyranniet da et faktum i 
Norge" 
  
"Nei til ren ondskap" 
  
  
Tusenvis demonstrerte over hele verden lørdag - for frihet og mot korona-pass 
  
Visstnok i 150 byer i mer enn 40 land 
  
I Oslo møtte cirka 500 små og store fram utenfor Oslo sentralbanestasjon 
klokken 15.00. Arrangementet varte til cirka klokka 17 og da ble det fakkeltog 
gjennom hovedgatene. 
  
Antall politibiler: 2 stk. (motsetning til tidligere arrangementer der opptil 12 
politibiler og 30 politibetjenter har vært til stede) 
  
Noen vektere var der også.  



  
Ingen medier ble registrert, med unntak av en kameramann fra NRK (om han ikke 
drev med overvåkning) - ikke innslag på NRK så langt - ei heller andre store medier 
i Norge. Document.no har en sak fra Sverige. 
  
Ingen politikere har stilt spørsmål ved hvorfor mediene ikke dekker frihetssultne 
nordmenn og motstandere av vaksine-apartheid og forsvar for Grunnloven og de 
demokratiske verdier. 
  
Ingen politikere snakker om sensuren som skjer på de digitale plattformer. Ei heller 
de store mediene (de mener altså at sensur er ok).  
   
Påskrift plakater: "Ja til frihet", "Nei til koronapass" og "5G - vet vi alt?" 
  
(Rykter gikk om at Oslo kommune hadde slått seg vrange og tvunget 
demonstrantene til å flytte seg rett i forkant og heller ikke få lov til å ha 
storskjerm på stedet.) 
  
Dette ble blant annet sagt under frihetsarrangementet: 
  
* Vaksinehysteriet handler om å robotisere menneske jfr transhumanismen, 
Internet of Things og FNs Agenda 2030 
  
* I praksis er vi styrt av en global mafia 
  
* I norske skoler blir elever lokket til å vaksinere seg uten foreldrenes samtykke - 
nekter de testing henges de ut foran hele klassen 
  
* Korona-pass vil bety kontrollpunkter over hele landet - tyranniet vil bli et faktum 
i Norge" 
  
* Østerrike vil gi bøter på mange tusen kroner til de som ikke er vaksinert, 
tyranniet er tilbake i Europa 
  
* 11-åring: Utfordret kong Harald til å bli den første leder på toppnivå til å si nei + 
Mr. Global taper + nei til ren ondskap 
  
* Spørsmål: Hvem bestemmer over våre kropper? Hvem skal bestemme hvor vi skal 
reise? Svar fra mengden: - Det skal vi!! 
  
* Kan vi godta dette tyranniet? Svar fra mengden: - Nei!! 
 
* De store mediene driver propaganda - derfor sliter mange med brukertall 
 
* Mange er ensomme i denne tiden - det er viktig at vi møtes og er sosiale 
 
* Vær ikke redde 
 
* I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 



 
* Jeg kom hit for å leve, for Guds skyld (ung kvinne) 
 
* Sykepleier: Ingen har rett til å tvinge deg til noe, du har fødselsrettigheter, 
kosthold: c-vitaminer, d-vitaminer osv 
 
* Har vi virkelig demokrati: De såkalte demokratiet har ikke beskyttet oss i to år 
mot den globale mafia. 
 
* Dette handler om Agenda 2030, eliten styrer - resten er slaver.  
 
* Kriser handler om den globale overtagelsen, som covid-19 og bråket mellom 
Russland og vestlige land 
 
* Strømprisene ruinerer oss, inngår i samme elitepolitikk, knekk den vanlige mann 
og kvinne 
 
* Organisasjon er nå dannet for å hjelpe folk som sliter med korona-tiltak 
 
* Noen som trodde på åpningen 24.9.? Kun en bløff. 
  
  
Document.no: 
 
I Stockholm demonstrerte titusenvis. Under slagordet «Nej till vaccinpass – ja till 
frihet!», marsjerte tusenvis av mennesker gjennom Stockholm sentrum lørdag. 
Merk mediene mener det var en samling høyreekstreme. 
https://www.document.no/2022/01/22/stockholm-titusenvis-demonstrerte-mot-vaksinepass/ 
  

 

WORLD WIDE DEMONSTRATION FOR FREEDOM 6.0 🌎 
United with more than 40 countries and 150 cities around the world. 
https://www.instagram.com/freedomrally.world/ 
https://worldwidedemonstration.com 
https://worldwidedemonstration.com/telegram/ 

  
Mer info:  

Arrangementet er døpt: 

World Wide Rally for Freedom 

Vi tar et standpunkt for 5 viktige friheter: 

• Ytringsfrihet. 

• Bevegelsesfrihet. 

• Frihet til å velge. 

• Forsamlingsfrihet. 

https://deref-gmx.com/mail/client/0G5eLg9wRQM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.document.no%2F2022%2F01%2F22%2Fstockholm-titusenvis-demonstrerte-mot-vaksinepass%2F
https://deref-gmx.com/mail/client/AOLto1ELiIE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ffreedomrally.world%2F
https://deref-gmx.com/mail/client/UzHvEgIK2EY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fworldwidedemonstration.com
https://deref-gmx.com/mail/client/ooIs_Bdq6GU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fworldwidedemonstration.com%2Ftelegram%2F


• Frihet til helse 

Vi tar til orde for 5 viktige mål: 

• Avslutt nedstenging: Opprette og vedta lovgivning som forbyr bruk av lockdowns, 
som folkehelsepolitikk, inkludert men ikke begrenset til individuelle 
bevegelsesavstandsbegrensninger, bedriftsnedleggelser, eller spesifikasjon av 
akseptable grunner til å forlate hjemmet. 

• Slutt med masker: Opprette og vedta lovgivning som forbyr bruk av masker som 
folkehelsepolitikk. 

• Forhindre vaksinepass og vaksinetvang: Opprette og vedta lovgivning å forby 
innføring av vaksinekrav, lovlig betingelser basert på vaksinasjonsstatus, eller 
pålegg om vaksinasjonsstatus-dokumentasjon («vaksinepass») som en krav til 
enhver aktivitet. 

• Gå tilbake til standard internasjonale og innenlandsreiser: Aktiver internasjonale 
og innenlandske flyreiser og reiser uten karantenekrav, reiserestriksjoner eller 
grensestenginger… 

• Avslutt alle nødstilstandserklæringer: Deaktiver alle tilstander/nøderklæringer 
som eksisterer som svar på koronavirus og tilbakekalle alle ytterligere utøvende 
fullmakter som er under bruk av regjeringer for å implementere den overnevnte 
totalitære restriksjoner på befolkningskontroll. 

Kilder: 

https://worldwidedemonstration.com/wp-content/uploads/2021/09/WorldWideDemonstrationPlatform.pdf 

  

Invitasjon på Facebook: 

Velkommen til demonstrasjon, 22. Januar klokken 15:00 sparker vi løs runde 6 av 

World Wide Rally for Freedom💫 En verdensomspennende demonstrasjon mot 
koronarestriksjonene, med mere enn 155 byer på samme dag. 
 
Første time vil bli holdt på engelsk, med appeller og musikalsk innslag (15:00-
16:00). 
 
Andre time vil bli på norsk, med norske appeller og musikalsk innslag (16:00-17:00). 
 
Klokken 17:00 går vi i fakkeltog med en rute som ender på Eidsvollplass! 

 

 

 

 

https://deref-gmx.com/mail/client/htmwniYPNXw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fworldwidedemonstration.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2FWorldWideDemonstrationPlatform.pdf


Kapittel 13 

 

«En eksperimentell hasteutviklet vaksine» 
 

 

Det var tidlig klart da pandemien startet at veien ut av den var vaksinering, i det 

minste det var slik myndighetene framstilte det. Foreningen Fritt vaksinevalg kom 

snart på banen med en brosjyre. Budskapet var tydelig for de som fikk den i 

hånden: 

 

"Korona-vaksinen - en eksperimentell hasteutviklet vaksine med ukjente biologiske 

og genetiske langtidsvirkninger." 

 

Et spørsmål var jo: "Hvordan virker den nye vaksinen?" 

 

"Den nye vaksineteknologien baserer seg på at fremmed/syntetisk mRNA eller DNA 

innpodes i våre egne celler. Dette syntetiske arvematerialet koder for de  

antigen-proteinene man vil at immunapparatet skal begynne å reagere mot. 

 

Våre celler blir på denne måte genetisk manipulert til selv å produsere et 

virusprotein. Intensjonen er å få immunforsvaret til å reagere mot de fremmede 

proteinene som cellene har blitt styrt til å syntetisere, for så å reagere 

immunologisk på disse med antistoffdannelse. 

 

Det radikalt nye med denne uprøvde vaksineteknologien er at vår egen kropp skal 

manipuleres til både å produsere proteinet og samtidig reagere immunologisk mot 

disse. 

 

Ved den nye vaksineteknologien er frykten stor for at man utilsiktet kan sette i 

gang alvorlige autoimmune sykdommer og det kan gi endringer på vårt DNA. 

 

Ved de tradisjonelle vaksinene benytter man deler av eller en svekket 

mikroorganisme som injiseres i kroppen samme med hjelpestoffer for å skape 

immunrespons. Dette er en mindre inngripende metode når det gjelder 

manipulering av kroppens genetikk og biologi." 

 

Medisinske eksperter advarte: 

 

«En slik hasteutviklet vaksine vil kunne forårsake langt flere kronisk syke og døde 

enn virussykdommen. Dette selv om vi skulle få en mer aggressiv virusvariant av 

Covid-19.» 

 

Fritt vaksinevalg fortalte også: 

 

«Ved all medisinsk behandling skal i henhold til norsk lov foreligge et samtykke fra 

pasienten, og dette skal være informert. Den som skal motta medisinsk behandling 



har krav på tilstrekkelig informasjon for å kunne forstå hva vedkommende gir 

samtykke til». 

 

Var det noen i Norge som egentlig forstod hva de gjorde da de lot seg vaksinere 

med disse nye eksperimentelle produktene? 

 

«Vaksineprodusentene er fritatt for økonomisk ansvar i forhold til de som blir 

skadet av vaksinene.» 

 

«Det er svært vanskelig å få anerkjennelse og erstatning for en vaksineskade.» 

 

Et poeng var også at endringer i bioteknologiloven og genteknologiloven gjorde at 

det ble en svekket regulering og kontroll av de nye genteknologiske vaksinene.  

 

Og en sjokkerende påpekning:  

 

«I vaksinestudier benyttes det som regel ikke nøytralt placebo, men heller annen 

vaksine eller en aktiv adjuvans. Dette strider mot de krav som foreligger ved all 

annen sikkerhetstesting av legemidler.» 

 

Dette følge vi også i Norge: 

 

«Under korona-pandemien har demokratisk rettigheter blitt tilsidesatt. Mange land 

ruller nå ut et overvåkingssamfunn med detaljert, løpende kartlegging av sine 

innbyggere. 

 

Covid-pass, tvangsvaksingering og en rekke restriksjoner er varslet i flere land. De 

som ikke følger kravene vil risikere å bli fratatt grunnleggende friheter.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 14 

 

Hvor farlig er egentlig covid-19? 
 

 

World Economic Forum og leder Klaus Schwab var som nevnt innom dette i den 

omtalte bok, norske Fritt vaksinevalg svarte slik på det i sin første korona-brosjyre: 

 

«I henhold til de siste internasjonale studiene ligger den samlede dødelighet på 0,1 

prosent. Dette kan sammenlignet med dødeligheten ved en kraftig influensasesong. 

 

Over 95 prosent av de som blir smittet får et mildt forløp. 80 prosent av de som 

tester positivt blir symptomfrie. Det er først og fremst eldre med underliggende 

sykdommer og de som er kronisk syke som kan få et alvorlig forløp. 95 prosent av 

de som blir alvorlige syke er over 80 år. Medianalderen blant dem som har dødd i 

Norge er 84 år. 87 prosent av disse hadde minst en underliggende sykdom, ofte 

flere.  

 

Slik viruset arter seg nå er det liten grunn til at barn eller friske skal behøve å 

frykte dette viruset.» 

 

Så merker en seg at Fritt vaksinevalg mener at viruset er en realitet. Senere skal vi 

drøfte akkurat det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 15 

 

Den verste vaksinen i historien 
 

 

Høsten 2022 hadde Fritt vaksinevalg, som oss andre, fått mer oversikt over 

konsekvensene av det som foregikk. 

 

Konklusjonen var det ingen grunn til å tvile på: 

 

"Det er større risiko for å bli alvorlig syk og skadet av korona-vaksinene enn av 

covid-19. Registrerte bivirkninger i USA og Europa har overgått summen av 

registrerte bivirkninger fra alle andre vaksiner opp gjennom historien. 

 

Covid-19-pandemien var en langt mindre trussel enn det myndighetene og media 

fremstilte den som og var sammenlignbar med en influensasesong. 

 

Vi har nå høstet erfaringer og kan konkludere med at vaksinene er svært farlige og 

bør stoppes umiddelbart. 

 

Det er per september 2022 innkommet over 60 500 meldinger til Legemiddelverket 

om mistenkte bivirkninger som følge av korona-vaksinene. En melding kan 

inneholde flere bivirkninger. Det er enorme mørketall - ifølge forskning blir kun 1 

prosent-10 prosent av faktiske bivirkninger meldt inn. 

 

Til sammenligning ble det etter vaksinen mot svineinfluensa meldt inn 1485 

bivirkninger. Vaksinen ble i ettertid omtalt av helsemyndighetene som den mest 

alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 16 

 

Vaksine-bivirkningene 
 

 

Hvilke bivirkninger ble meldt inn eller observert av leger: 
Fritt vaksinevalg: https://www.frittvaksinevalg.com/brosjyre-om-bivirkninger-av-c19-vaksinen 

 

* Livstruende sykdom og død 

 

* Sudden Adult Death Syndrome (SADS): Plutselig død uten tidligere sykdomshistorie 

 

* Kreft: Hurtigvoksende, tilbakefall og uvanlige og aggressive kreftformer 

 

* Immunsvekkelse med blant annet hyppige infeksjoner (inkludert covid-19) og 

oppblussing av sovende medisiner.  

 

* Utmattelse, tretthet og ME 

 

* Spontanaborter, fosterskade, medfødte misdannelser og dødfødsler 

 

* Luftveissykdommer med for eksempel blodpropp i lungene og lungebetennelse 

 

* Menstrasjonsforstyrrelser, underlivsblødninger i alle aldre og infertilitet 

 

* Mage-tarmsykdommer som betennelse i tykktarm, bukspyttkjertel, lever 

 

* Revmatiske sykdommer og smertetilstander i ledd og muskler 

 

* Hjertepostebetennelse, hjertemuskelbetennelse, hjerterymteforstyrrelser, 

hjerteinfarkt, høyt blodtrykk 

 

* Alvorlige hudreaksjoner, hudsykdommer som elveblest, helvetesild og kronisk kløe 

 

* Psykiske reaksjoner som depresjon, angst og psykose 

 

* Blodpropper og blødninger 

 

* Allergisk problemer inkludert anafylaktisk reaksjon 

 

* Blindhet, døvhet - helt eller delvis 

 

* Tap av lukt- og smakssans 

 



* Nevrologiske sykdommer som hjernebetennelse, MS, hjerneslag, blodpropper i 

hjernen, ryggmargsbetennelse, sterk hodepine, konsentrasjons- og 

hukommelsesproblemer, svimmelhet, Parkinson, demens 

 

* Diverse andre autoimmune sykdommer som leverbetennelse, 

multiorganinflammasjon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 17 

 

- Fikk du god informasjon om vaksinen før du tok den? 
 

 

Som Fritt vaksinevalg så tydelig setter fokus på. Her til lands har vi lovfestet retten 

til informert samtykke. Dette betyr at myndigheter og helsepersonell er forpliktet 

til å opplyse om alvorlige bivirkninger og det mangelfulle forskningsmessige 

grunnlaget vaksinen eller legemiddel. 

 

"Fikk du god informasjon om vaksinen før du tok den, og at du i realiteten ville 

være med på et medisinsk eksperiment?  

 

Vet du at vaksinen virker etter genteknologiske prinsipper og at den kun er 

midlertidig godkjent? 

 

Ble du opplyst om mulige alvorlige bivirkninger og at man ikke vet noe om 

virkningene på langt sikt? 

 

Fikk du vite at det finnes godt utprøvde medisiner som er virksomme mot covid-19 

og som er bruk i flere land med suksess? 

 

Det tar som regel mellom 5-10 år å utvikle en vaksine, men covid-vaksinene er 

hasteutviklet i løpet av noen få måneder. Ofte blir skader og risikoen fra nye 

vaksiner avslørt mange år seinere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 18 

 

Hva skjedde med fødselsratene etter at vaksineringen var godt i 

gang? 
 

 

En artikkel ble publisert i Epoch Times og gjengitt på norsk hos Steigan.no. Den er 

skrevet av Coleen Huber. Hun innleder: 

 

"I mange land falt fødselstallene kraftig ni måneder etter toppopptak av covid-

vaksine. La oss se på hvordan dette skjer." 

 

19 land har det blitt samlet data om - og alle viser det samme mønsteret. "Ni 

måneder etter toppvaksineopptak - fødslene går ned."  

 

Norge er ikke med blant disse 19 landene, men blant andre Sverige og Danmark.  

 

En dataanalytiker får fram at "mange land holder sin viktige datastatistikk skjult fra 

offentligheten, noe som hindre enhver gyldig analyse. Sporadisk glimt er 

tilgjengelige." 

 

En oversikt fra Sverige viser "den sterke nedgang i fødsler som begynner i 

november-desember 2021, stemmer veldig overens med prosentdelen av personer 

som var uvaksinerte 9 måneder tidligere".  

 

Så hva er årsaken? Et team kom over covid-vaksine-data fra vaksineprodusent Pfizer 

som fulgte 32 av de gravide - 28 babier døde. " Dette er en sjokkerende 87,5 % 

fosterdødsrate." 

 

I alt skal Pfizer har loggført 158 000 ulike uønskede hendelser. 

 

Selskapet informerer om 11 361 pasienter som "ikke restituert". 

 

Og for de som har hørt ryktene, ja overføring "av piggproteiner fra en person til en 

annen skjer ved hudkontakt og utånding". 

 

Bivirkninger for de ammende og deres avkom er oppkast, delvis lammelse, feber, 

misfarget morsmelk med mer. 

 

"Ikke overraskende går den injiserte vaksinevæsken fra mor til ammende spedbarn 

også, i samsvar med lenge etablerte fysikkprinsipper for spredning og diffusjon av 

væske introdusert i en halvfast (55–60 prosent vann) kropp, så vel som århundrer 

med grunnleggende, ubestridt fysiologi og sirkulasjon av blod og lymfe: Væsker som 

føres inn i kroppen, sprer seg som alltid gjennom hele kroppen." 

 

Vaksine til Pfizer skal også skade sædceller.  



 

En gjennomgang av den amerikanske regjering Vaccine Adverse Event Reporting 

System (VAERS) viset at den fram til mars 2022 hadde registrert 4693 

spontanaborter. "3430 av disse spontanabortene var hos kvinner hvis vaksinasjon 

inkluderte en covid-vaksine." 

 

Et system knyttet til de militære viste at fra 2020 til 2021 ble det registrert en 320 

prosent øking i infertilitetsrapporter for menn og 419 prosent økning i de kvinnelige 

- 87 prosent var økningen i medfødte misdannelser.  

 

 

Kilder:  
https://www.theepochtimes.com/health/birth-rates-plunge-in-heavily-vaccinated-countries_5070178.html 

https://steigan.no/2023/02/fodselsratene-faller-i-sterkt-vaksinerte-land/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 19 

 

Antall fødte ned - og antall døde opp 
 

 

Fødselstallet i Norge gikk kraftig tilbake i 2022. Som Statistisk sentralbyrå (SSB) 

meldte:  

 

I 2022 ble det født 51 500 barn i Norge. Det er 4500 færre enn i 2021 - og det 

laveste siden 1985.  

 

Antall fødte i Norge i 2019 var 54 500, som er 600 færre enn i 2018. Tallet for 2020 

er 52 979 og for 2021 er tallet 56 060. 
https://www.ssb.no/befolkning/fodte-og-dode/statistikk/fodte 

 

SSB hadde også informasjon om dødeligheten. Den var uventet lav litt over ett år 

inn i pandemien. Men så «økte den fra høsten 2021 og har holdt seg høy i 2022. Det 

døde 45 800 i fjor, 3800 flere enn året før».  

 

Seniorrådgjevar Anders Sønstebø i SSB vurderer:  

 

- Nedgangen i fruktbarheten og økningen i dødeligheten ga en solid nedgang i 

fødselsoverskudd, altså født minus døde, i 2022. Overskuddet var på 5700, under 

halvparten av året før.  

 

- I 4. kvartal var fødselsoverskuddet negativt - det var altså flere døde enn født - 

for første gang siden SSB begynt å publisere kvartalsvis befolkningsstatistikk i 1997.  
https://www.ssb.no/befolkning/folketall/statistikk/befolkning/artikler/hogaste-folkevekst-sidan-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 20 

 

Oligarkiet eller eliten 
 

 

Skal vi forstå hva som virkelig hendte/hender under korona-pandemien, bør vi ta 

en titt på den virkelige maktstrukturen i verden. En ting er nasjonalstater og 

organer som Forente Nasjoner, en annen ting er de dype maktstrukturer som 

finanseliter, superrike familier og hemmelig samfunn.  

 

Disse strukturene nevnes i svært liten grad i den norske offentlighet, noe som kan 

bety at det faktisk ikke er viktig for å forstå makt eller så er de så mektig her til 

lands at de klare å forhindre omtale. 

 

Et stikkord er oligarki. 

 

Det er av Wikipedia definert slik:  

 

"Oligarki er en styreform hvor den politiske makten er samlet hos en liten gruppe 

mennesker, såkalte oligarker."  

 

Videre:  

 

"Begrepet ble først definert av Aristoteles i hans analyse av styreformene og var 

banebrytende for bruken av begrepet som betydning for de rikes styre. Oligarkiet 

ble definert som en styreform der få har makten og styrer etter egeninteresser. 

Disse få makthaverne er økonomisk sterke, og styrer i henhold til sine egne 

økonomiske interesser. En bredere definisjon kan være at makten ligger hos dem 

som har den sterkeste posisjonen i samfunnet på grunnlag av rikdom, 

familierelasjoner, militær styrke, politisk innflytelse og/eller lignende. Visse 

politiske teoretikere har påstått at alle politiske styrer til en viss grad er et 

oligarki, uansett hva slags politisk styreform en stat har." 

 

"Et oligarki er som oftest styrt av et fåtall mektige familier, der barna blir oppdratt 

som arvinger av denne makten. I kontrast til aristokrati («styrt av de beste») 

behøver ikke makten i et oligarki å bli styrt offentlig, men fungerer ofte som et 

økonomisk styre bak «tronen». I et demokrati blir dette et alvorlig problem 

ettersom oligarkiet – i motsetning til politikerne – ikke er valgt av folket. Mange 

europeiske kongedømmer begynte som et oligarki, hvor familiene med makten 

bestemte hvem som skulle innsettes som konger, biskoper og lignende. Et vanlig 

moderne eksempel på et oligarki er når en stat styres av en militærjunta." 

 

Historiker Webster Tarpley informerer i en video og sier blant annet:  

 

«Overbefolkningsproblematikken var en måte for oligarkene å finne en grunn til å 

definere andre som undermennesker. Og den vanlige personen i oligarkiets øyne er 



virkelig et dyr. De superrike har dermed funnet fram til løsningen, og det er å 

utrydde den fattige eller de "useless eaters".   

 

Vi kan spore dette synet tilbake 3000 år tilbake i tid. Vi er for mange på jorda. På 

samme tid: teknologi er ikke den rette måte å løse dette på. Oligarkene sier hvis 

det ikke er nok hatter, er ikke løsningen å lage flere hatter, men å kutte av hoder.  

 

Etter krigen var det ikke så enkelt for oligarkene, men på slutten av 1960-tallet 

kom "Club of Rome" og en rekke konferanser om befolkning utover 1970-tallet. 

 

Henry Kissinger deltok. Han jobbet blant annet for president Richard Nixon og 

hadde i hemmelighet et memorandum om at de fattige måtte forhindres fra å 

bruke naturressurser. 

 

Og når den kalde krigen ble avsluttet og Sovjetunionen ikke lenger var en trussel, 

ble oligarkiet bare mer ekstremt.» 
https://x-vid.net/video/tG0Ls1or7zE/webster-tarpley-explains-the-oligarchy-and-sub-humans.html 

 

I en annen video og artikkel får Tarpley fram at den britiske kongefamilien er et 

eksempel på en aktør en hadde i det imperiet som styrte fra Venezia. 

Kongefamilien benytter oligarkiske metoder som kan spores tilbake til urgamle 

tider.  

 

Oligarki er et prinsipp for irrasjonell herredømme assosiert med arvelig 

oligarki/adel og med visse aristokratiske prestedømmer. I sentrum av oligarki er 

ideen om at visse familier er født for å styre som en vilkårlig elite, mens det store 

flertallet av en gitt befolkning er dømt til undertrykkelse, livegenskap eller slaveri. 

I løpet av det meste av de siste 2500 årene har oligarker blitt identifisert ved deres 

støtte til de filosofiske skriftene til Aristoteles og deres avvisning av epistemologien 

til Platon. Aristoteles hevdet at slaveri er en nødvendig institusjon, fordi noen er 

født til å styre og andre til å bli styrt. Han reduserte også spørsmålet om 

menneskelig kunnskap til den groveste sikkerhet og oppfatning av «fakta». 

Aristoteles' formalisme er et middel til å drepe menneskelig kreativitet, og 

representerer derfor absolutt ondskap. Denne ondskapen kommer til uttrykk ved 

det bestialske synet til oligarkene om at mennesker er det samme som dyr. 

 

Oligarkiet, ifølge Tarpley, identifiserer seg med penger, praktiserer åger, en form 

for neoliberalisme ("monetarism") og "plyndring på bekostning av teknologiske 

framskritt". Antivitenskap og kvasivitenskap er bedre enn sann vitenskap. 

 

Noen som får assosiasjoner til "vitenskapen" bak covid-19? Er viruset virkelig 

isolert? 

 

Videre har oligarkiet i tusener av år trodd at jorda er overbefolket. Det oligarkiske 

synet på trojanerkrigen var at den var nødvendig for å forhindre at mange 

mennesker undertrykte "Moder Jord".  



 

Rasekarakteristikker har vært vesentlig, noe som har vært brukt som verktøy for 

slaveri.  

 

"I internasjonale anliggender anbefaler oligarker metoder som geopolitikk, forstått 

som metoden for splitt og hersk som lar en makt seire ved å spille sine motstandere 

mot hverandre. Oligarkisk politikk streber etter å opprettholde en maktbalanse 

blant slike motstandere til egen fordel, men dette forsøket mislykkes alltid i det 

lange løp og fører til nye kriger." 

 

Ser vi noe slikt i konflikten mellom Russland og Ukraina? Er det finansoligarkene i 

Vesten som egentlig står bak? 
https://thesovereigner.net/2020/05/17/the-venetian-conspiracy-webster-tarpley/ 

 

Kjerna i oligarkiet er ideen om imperiet, der eliten oppfatter seg som herskerrasen 

som styrer over de degenererte slaver og andre offer. Dominans i de menneskelige 

affærer er vesentlig - og de vil alltid skape kriser, økonomiske depresjoner, sult og 

pest.  

 

Igjen går tankene til covid-19 og kanskje også svineinfluensaen fra 2009. 

 

Konkret historiske eksempler på oligarkiets metoder er svartedauden og 30-

årskrigen (1618-1648). "Begge var skapt av etterretningstjenesten i Venezia". Igjen 

er det krise. Slike reverseres ved i praksis "å avvise aksiomene til den oligarkiske 

mentaliteten". 

 

Familieformuen er viktig i et oligarkisk system, ofte basert på utlån og plyndring.  

 

"I Venezia var den største fonden begavelsen til Markus-basilikaen, som var nært 

knyttet til den venetianske statskassen, og som absorberte familieformuene til 

adelsmenn som døde uten arvinger. Denne fonden ble administrert av innkjøperne 

av St. Mark, hvis posisjon var en av de mektigste under det venetianske systemet. 

Rundt dette sentrale fondet ble de individuelle familieformuene til de store 

oligarkiske familiene gruppert ..." 

 

Disse familiene var blant de rikeste i Europa. Og rikdommen ble ført videre til 

familier i Nord-Europa og fondene ble kjernen i Bank of Amsterdam - 1600-tallet - 

og Bank of England - 1700-tallet. 

 

Som vi vet er Bank of England viktig i vår tid. Du finner den i City of London, 

kanskje det viktigste finansdistrikt i verden – og følgelig der makten virkelig 

befinner seg. 

 

Tarpley forteller også at i førkristelig tid ved Middelhavet var Babylon en av de 

politiske aktørene koblet til oligarkiet. "Babylons hore" fra Johannes åpenbaring var 

faktisk en "spesifikt maktkartell av onde oligarkiske familier". Andre senter for 



oligarkiet var Hiram i Tyre og fønikerne; også det persiske imperiet var et oligarki. I 

Hellas var Apollo-tempelet et senter, der Arisoteles kom med. Apollo-gruppen 

deltok i kriger mellom Roma og ulike bystater og var med på å gjøre Roma til den 

mektigste i Italia og i hele Middelhavet, altså var Romerriket født. 

 

Nettstedet Abel Danger/Blogspot ved redaktør utfyller forklaringen:  

 

«Oligarki: Kreften i menneskets historie 

 

Webster Tarpley forklarer oligarkiets natur og hvorfor det er en av de mest lumske 

og totalitære styreformene som finnes. I dag har oligarkisk autoritært styre 

metastasert til slike som Chelsea Clinton som tjener 9 millioner dollar i et 

bedriftsstyre med absolutt ingen erfaring fra den virkelige verden. Så ser vi Joe 

Bidens sønn Hunter Biden trekke inn millioner på en avtale som faren hans 

fullførte ved å styre 1,8 milliarder dollar i «hjelp»-penger til Ukraina. Uansett 

hvilken vei mediene som er med på, spinner disse historiene, ble millioner av 

dollar fortsatt transaksjonert og skapte enorme interessekonflikter. Slik fungerer 

oligarker.  

 

Vi som amerikanere er nødt til å avslutte oligarkiet i Amerika. Oligarkiet 

ødelegger oss som et folk, som en nasjon og som individer. Oligarker kan og 

ødelegger hele økonomier og land. Som Matthew Raphael Johnson sier om 

oligarkiets kreft som metastaserer til universiteter: "I dag er universitetet en 

parodi på stipend og utdanning. Det belønner inkompetente og sykofanter som 

bruker selektiv uvitenhet for å beskytte sin samvittighet og talekoder for å 

beskytte sine maktposisjoner. Disse funksjonærer forgifter unge sinn med det 

mest formelige, ubrukelige liberale bromidet som denne institusjonaliserte 

middelmådigheten kan late som om det er en "utdanning" og likevel ta med seg 

seks sifre hjem."  

 

Til tross for hvordan vestlige intellektuelle prøver å spinne ideen om at Amerika 

ikke er et oligarki ved å prøve å endre definisjonene av oligarki, gjør ingen feil om 

det: Amerika er et oligarki. En permanent politisk klasse av autoritære. Disse 

oligarkene har sin makt i organisasjoner som alle er basert på institusjonell 

korrupsjon. Alt oligarker gjør og deres organisasjoner som universiteter 

(akademikere) må kjøres gjennom et filter av korrupsjon for å forstå dem.» 
https://abeldanger.blogspot.com/2020/01/oligarchy-cancer-in-human-history.html 
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Hvem eier verden? 
 

 

Hvilke eliteinstitusjoner var involvert i covid-19? Eller for å si det med basis i 

forrige kapital, hvilke oligarkiske krefter stod bak? 

 

Det er et spørsmål som krever et omfattende svar. Her tar vi med, forhåpentligvis, 

noen av de viktigste.  

 

Nettstedet til Robert K. Kennedy Jr. har en artikkel av Dr. Joseph Mercola: Hvem 

eier medisinkartellene (Big Pharma) - og hvem eier de store mediene. 

 

Han peker de største investeringsselskapene i verden, Black Rock og Vanguard 

Group. De er de viktigste eierne i selskaper som Time Warner, Comcast, Disney og 

New Corp - fire av de seks selskapene som eier mer enn 90 prosent av mediene i 

USA.  

 

BlackRock og Vanguard er i praksis et hemmelig monopol og har eierskap i 1600 

amerikanske firmaer.  

 

En rapport forteller:  

 

"Aksjene til verdens største selskaper eies av de samme institusjonelle investorene. 

De eier alle hverandre. Dette betyr at "konkurrerende" merker, som Coke og Pepsi, 

egentlig ikke er konkurrenter i det hele tatt, siden deres aksjer eies av nøyaktig de 

samme investeringsselskapene, investeringsfondene, forsikringsselskapene, 

bankene og i noen tilfeller regjeringer. 

 

«De mindre investorene eies av større investorer. Disse eies av enda større 

investorer. Den synlige toppen av denne pyramiden viser bare to selskapene hvis 

navn vi ofte har sett ... De er Vanguard og BlackRock. 

 

"Kraften til disse to selskapene er utenfor din fantasi. Ikke bare eier de en stor del 

av aksjene til nesten alle store selskaper, men også aksjene til investorene i disse 

selskapene. Dette gir dem et fullstendig monopol. 

 

"En Bloomberg-rapport sier at begge disse selskapene i år 2028 til sammen vil ha 

investeringer på 20 billioner dollar. Det betyr at de vil eie nesten alt.’” 

 

Det pekes også på at 1 prosent av verden eier mer penger enn de 99 prosent andre. 

I tillegg: 82 prosent av alle inntekter i 2017 gikk til denne ene prosenten.  

 

"Med andre ord, disse to investeringsselskapene, Vanguard og BlackRock, har 

monopol i alle bransjer i verden, og de er på sin side eid av de rikeste familier i 



verden, noen av dem er kongelige og har vært veldig rike siden før den industrielle 

revolusjonen.» 

 

Og hvilke familier snakker vi om i praksis? To eiere av Vanguard er Rothschild 

Investment Corp. og Edmond De Rotschild Holding. Andre eier er Orsini-familien 

(Italia), Bush-familien (USA), den britiske kongefamilien, du Pont-familien, the 

Morgans, Vanderbilts og Rockefeller. 

 

Så kommer vi til legefirmaene og vaksineindustrien. De største aksjonærene i 

GlaxoSmithKline er BlackRock og Vanguard - aksjeposter henholdsvis 7 prosent og 

3,5 prosent. Pfizers aksjoner ledes an av Vanguard foran BlackRock. 

 

«Poenget er at BlackRock og Vanguard, hver for seg og kombinert, eier nok aksjer 

til at de til enhver tid enkelt kontrollerer både Big Pharma og de sentraliserte 

eldre mediene.» 

 

Og selvsagt, hvorfor er dette viktig:  

 

«Det betyr noe fordi legemiddelfirmaer driver COVID-19-reaksjoner – som alle så 

langt har truet snarere enn optimalisert folkehelsen – og mainstream media har 

vært villige medskyldige i å spre propagandaen deres, en falsk offisiell fortelling 

som har, og fortsatt er, fører offentligheten på villspor og fremmer frykt basert på 

løgner. 

 

For å ha noen sjanse til å rette opp i denne situasjonen, må vi forstå hvem de 

sentrale aktørene er, hvor de skadelige diktatene kommer fra, og hvorfor disse 

falske fortellingene skapes i utgangspunktet.» 

 

Utslag var blant annet at eldre medisin som hjalp mot virussykdom ikke fikk 

oppmerksomhet, i motsetning til de nye vaksinene, det vil genterapi-medisinen.  

 

Og kontrollerer du de største mediene, "du kan kontrollere hele nasjoner ved hjelp 

av nøye orkestrert og organisert sentralisert propaganda forkledd som 

journalistikk." 

 

BlackRock og Vanguard danner "et skjul monopol på global eiendeler og gjennom 

sin innflytelse på vår og gjennom sin innflytelse over våre sentraliserte medier, har 

de makt til å manipulere og kontrollere mye av verdens økonomi og hendelser, og 

hvordan verden ser på det hele." 

 

Førstnevnte selskapet fortalt i for noen år siden om at de hadde "sosiale 

forventinger" til de selskapene de investerte i. 

 

Legg til denne informasjonen som viser at den "undergraver konkurranse gjennom å 

eie aksjer i konkurrerende selskaper" og "visker ut grensene mellom privat kapital 

og offentlige anliggender ved å jobbe tett med regulatorer," og man ville bli hardt 



presset av å ikke se hvordan BlackRock/Vanguard og deres globalisteiere kan være i 

stand til å legge til rette for den store tilbakestillingen og den såkalte "grønne" 

revolusjonen, som begge er en del av den samme formuestyveriordningen." 

 

Som om ikke det var nok, BlackRock jobber nært med sentralbankene rundt 

omkring i verden, deriblant Federal Reserve i USA, en privat enhet. Av alle ting 

låner den ut penger til sentralbanken, samtidig er en rådgiver for den.  

 

Og BlackRock og Vanguard har forresten også aksjer i selskaper som Microsoft, 

Amazon, Apple, Facebook og Alphabet Inc (Google). 

 

Dr. Mercolas konklusjon:  

"Som jeg har skrevet om i mange tidligere artikler, virker det ganske klart at 

covid-19-pandemien var orkestrert for å bringe inn denne nye verdensordenen - 

den store tilbakestillingen..." 

 

Og den nye verdensorden, hvem skal lede den i så fall? Det virker å være FN, 

inkludert WHO, med World Economic Forum og andre på slep. 
https://childrenshealthdefense.org/defender/blackrock-vanguard-own-big-pharma-media/ 
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Korona-pass nå og karbon-pass neste gang? 
 

 

Elitens, eller oligarkiets Bill Gates, messet mye under korona-pandemien at 

vaksinering var det som skulle til for å få kontroll over situasjonen og kommet 

tilbake til hverdagen igjen. Han fikk anledning til å spre sitt budskap i en rekke av 

de store mediene. 

 

I april 2020 uttalte han eksempelvis livet etter covid-19 ville ikke blir det samme 

for en tid - i det minste ikke før befolkningen er "bredt vaksinert". Året før hadde 

Gates investert 55 millioner dollar i BioNtech som hadde utviklet mRNA teknologien 

til Pfizer. Så følgelig fikk Bill Gates framsnakke egne investeringer.  

 

I april 2021 var investeringen i BioNtech verdt 550 millioner dollar. Gates hadde via 

sin stiftelse også investert i tre andre koronavirus-selskaper, en av dem var 

Pfizer. 
https://www.lifesitenews.com/news/bill-gates-life-wont-go-back-to-normal-until-population-widely-

vaccinated/ 

https://techstartups.com/2021/04/30/bill-gates-turned-55-million-investment-pfizers-partner-biontech-550-

million-just-two-years/ 

 

Bill Gates og hans stiftelse var med å finansiere en studie som skulle dokumentere 

en pasients vaksinehistorie. Folk skulle vaksineres koblet til vaksine-pass, eller 

vaksine-sertifikat.  
https://stillnessinthestorm.com/2021/07/bill-gates-funded-the-creation-of-a-vaccine-passport-tracking-

system-long-before-the-coronavirus-pandemic/ 

 

I Norge skjedde dette i 2022:  

 

«Opprinnelig skulle bestemmelsene om koronasertifikat oppheves seks måneder 

etter ikrafttredelse. Ved endringslov 29. november 2021 ble virketiden forlenget til 

1. juli 2022. Departementet mener det av beredskapshensyn er nødvendig å åpne 

for bruk av koronasertifikat også utover dette. 

 

Regjeringas forslag innebærer ei tilslutning til EU-kommisjonens vedtak om å 

forlenge reglene for koronasertifikat fram til 30. juni 2023.» 

 

Dette sa Stortinget ja til sommeren 2022.  
https://steigan.no/2022/05/rodt-stotter-innforing-av-europeisk-koronapass/ 

 

Så vi har klare bindinger til korona-sertifikat, også her i landet. Men en blir urolig – 

kan dette bare være starten? 

 

Hva annet er Bill Gates opptatt av? Jo, det grønne skiftet og klima, for øvrig som 

World Economic Forum. I 2021 kom denne boka til Bill Gates: "How to Avoid a 

Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need". Innsolgt 



slik hos Amazon.com: "How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and 

the Breakthroughs We Need" 

 

"1 NEW YORK TIMES BESTSELGER • I denne presserende, autoritative boken legger 

Bill Gates frem en omfattende, praktisk – og tilgjengelig – plan for hvordan verden 

kan nå null klimagassutslipp i tide for å unngå en klimakatastrofe." 

 

“I expect to spend much of my time in 2021 talking with leaders around the world 

about both climate change and Covid-19,” Gates notes in his new book, How To 

Avoid A Climate Disaster. 
https://www.thenation.com/article/environment/bill-gates-climate-book/ 

 

Gates er opptatt av klimaendringer og covid-19, angivelig to store kriser. Han har 

investert i ting som leder til korona-pass, hva blir det neste vi får - eller skal ha? 

Karbon-pass som sjekker vårt klimaavtrykk enten vi vil det eller ei? 

 

Av en eller annen grunn kommer ikke begrepet frihet opp når Bill Gates og vennene 

hans er på banen med sine krisescenarier. Ei heller en analyse av hvorfor verdens 

rikeste og deres organ har rett til å avkreve pass av sin medborgere. Det er mer 

makta som rår enn et genuint ønske om å hjelpe, virker det om. Kan vi virkelige 

stole på at de vil oss vel? 

 

Og angående krigen i Ukraina, der Russland angrep, men der NATO-land som Norge, 

bidrar med våpen. I desember 2022 ble det kjent at BlackRock var med også her, 

for å gjenoppbygge landet. Og det er fælt å si det, desto lenger krigen var, desto 

mer omfattende må gjenoppbyggingen bli. Er BlackRock interessert i våpenhvile 

med det første? 

 

Det poenget tas opp i en artikkel:  

 

"Så BlackRock blir betalt av amerikanske skattebetalere via den ukrainske 

regjeringen for å utarbeide en plan som sikrer suksessen til deres fremtidige 

investeringer i Ukraina, tjent med penger oppnådd ved å gjøre amerikanske boliger 

uoverkommelige. Med en slik avtale for vår økonomiske og politiske elite, hvorfor 

skulle de noen gang ønske fred? 
 

Andre kilder:  
https://www.theamericanconservative.com/blackrock-plots-to-buy-ukraine/ 

https://www.forbes.com/sites/amynguyen/2021/06/07/carbon-labels-digital-passports-and-traceability-tags-

-clothing-labels-new-normal/?sh=11bb95bf14aa 

https://www.weforum.org/topics/climate-change 
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Diktatur via helse – å bygge internasjonal traktat på et bedrageri 
 

 

Nevnte Bill Gates har en sterk posisjon i Verdens helseorganisasjon (WHO) som 

naturligvis også er i farta. Ikke i nærheten av å være folkevalgt selvsagt har de et 

ønske, formulert slik på Henrymakow.com:  

 

«WHOA! Ser vi det største maktgrepet i verdenshistorien skje foran øynene våre? 

Denne uken i Sveits slutter alle medlemsnasjonene i Verdens helseorganisasjon en 

traktat for å gi dem autoritet over alle helsetjenester i alle nasjonene som 

erstatter nasjonenes rettigheter. I hovedsak et helsediktatur med evnen til å 

tvinge medisiner eller behandlinger på alle mennesker, stenge nasjoner, tvinge 

frem kjønnsoverganger, tvinge karbonskatter, til å håndheve det med FNs 

"fredsbevarere" - alt uten samtykke fra nasjonene. Amerikanske senatorer prøver å 

stoppe dette. Vil de lykkes?" 

 

Video WHO:  
https://www.youtube.com/watch?v=kbrePB89nd0 

 

Blogg til Steigan informerte om det slik:  

 

"Norge og alle medlemsland i Verdens Helseorganisasjon vil gi WHO autoritet til å 

bestemme retningslinjene for fremtidige pandemier. Det er ment å skje om få 

dager som betyr at sjefen for WHO, en tidligere kriminell uten medisinsk 

utdannelse som uten stemmer ble innsatt i stillingen, skal diktere hva vi alle må 

gjøre om en ny, falsk pandemi annonseres. Tedros "The Terrorist" Adhanom 

Ghebreyesus, direktør for WHO, var ikke overraskende med på siste Davos-møte i 

Sveits. Dermed vet vi med høye odds at en ny pandemi er planlagt å komme. 

 

Etter møtet Intergovernmental Negotiating Body den 27. februar 2023 hvor Norge 

og alle andre medlemsland deltar så vil våre politikere gi fra seg makten til WHO." 

 

I mai 2022 kom den første informasjon om at dette var på gang. Folkets 

koronakommisjon skrev et brev til flere instanser - uten å få et eneste svar:  

 

Verdens ledere kan ikke basere en internasjonal traktat på et bedrageri 

 

Pandemi-konvensjonen må stanses – Grunnloven og EU-charter utfordres 

 

Til norske myndigheter, politikere, organisasjon, WHO, EU, 

 

Kopi: KS, LO, NHO, Kirkerådet, TV2 

 

WHO og EU og andre ønsker seg: 



 

«I en konsensusbeslutning som tar sikte på å beskytte verden mot fremtidige 

infeksjonskriser, ble Verdens helseforsamling i dag enige om å kickstarte en global 

prosess for å utarbeide og forhandle en konvensjon, avtale eller annet 

internasjonalt instrument under Verdens helseorganisasjons grunnlov for å styrke 

pandemiforebygging, beredskap og respons.» 
https://www.who.int/news/item/01-12-2021-world-health-assembly-agrees-to-launch-process-to-develop-

historic-global-accord-on-pandemic-prevention-preparedness-and-response 

 

Informasjon vi har er at en slik pandemi-avtale vil bety at WHO-charteret kan bli 

prioritert framfor den enkelte lands grunnlov hvis det blir erklært pandemi. Med 

andre ord gir vi fra oss vår selvstendighet og frihet. 

 

Vår erfaring under korona-pandemien er at dette faktisk skjedde, smittevern-regler 

overgikk den norske grunnloven. 

 

Du kan være frisk uten å vite om det. 

 

Presidenten Charles Michel Det europeiske råd (E) omtalte dette i oktober 2021 

som «global styring for globale løsninger». Han viste til covid-19 og EUs respons. 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/10/25/speech-by-president-charles-michel-

at-the-world-health-summit/ 

 

Men våre undersøkelser, og en rekke andres undersøkelser viser av covid-19 er et 

bedrageri. Viruset er ikke isolert på en vitenskapelig forsvarlig måte – det er ikke 

bevist at det eksisterer. 

 

Sykdommen har andre årsaker, ser det ut til. PCR-testen er juks og måler ikke virus 

på en forsvarlig måte (se vedlegg for mer dokumentasjon). 

 

Det framstår som om vi står over for et globalt statskupp. 

 

Vår budskap til WHO, EU, Norge og andre land: 

 

En kan ikke bygge en internasjonal traktat på et bedrageri. 

 

Hvis dere ikke er enige om at covid-19 er et bedrageri, må dere på en 

vitenskapelig måte forklare hvordan dette henger sammen og isolere viruset på en 

vitenskapelig etterprøvelig måte. Dere bør også kunne framføre hvorfor Lock Step 

til Rockefeller Foundation (2010) og Event 201 (bare uker før korona-pandemien 

skal ha oppstått) ikke inngår i en planlagt og konstruert pandemi. 

 

Vi merker oss også at WHO har endret definisjonen av en pandemi. Hva vil skje hvis 

en ny konvensjon kommer i bildet? 

 

Og hvorfor nevner dere ikke at en mann som Bill Gates har investert i 

vaksineselskaper samtidig som han er den mektigste i WHO og kan være med på 



beslutningen om å definere en sykdomssituasjon som pandemi – og følgelig tjene 

milliarder? Er ikke det inhabilitet? 

 

NRK Gates og Solberg 2017 

 

Videre anfører vi at land som Norge må følge sin egen grunnlov, EU må følge sitt 

charter. 

 

I Norges grunnlov står det eksempelvis: 

 

1. 

Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets 

regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk. 

 

2. 

Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre 

demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. 

Altså blant annet: Norge er fritt og kan ikke gis bort – til internasjonale organ som 

WHO eller underlegges WHOs traktat. 

 

Norge må følge den kristne arv, som Bibelen og Evangeliet etter Johannes kapittel 

1, innbyggernes oppfatning må følges – har noen snakket om folkeavstemming i 

dette? Ikke så vidt vi vet. 

 

Menneskerettighetene, ett eksempel: Artikkel 5. Ingen må utsettes for tortur eller 

grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Var 

nedstengingene som fant sted i mange land i 2020/2021 et brudd med denne 

artikkel? Se også artiklene 12 og 13. 

 
EUs charter (dansk tekst): 

 

Artikkel 1 – menneskelige værdighet.  

 

Og Artikel 3: Ret til respekt for menneskets integritet 

 

  Enhver har ret til respekt for sin fysiske og mentale integritet. 

  I forbindelse med lægevidenskab og biologi skal især følgende respekteres: 

a) 

 

frit og informeret samtykke fra den berørte person i overensstemmelse med lovens bestemmelser 

 

b) 

 

forbud mod racehygiejnisk praksis, navnlig praksis, der har til formål at udvælge mennesker 

 

c) 

 

forbud mod kommercialisering af menneskekroppen og dele heraf som sådan 

 

d) 



 

forbud mod reproduktiv kloning af mennesker. 

 

EU har i sin covid-19 bekjempelse utfordret disse artiklene, inkludert med sitt 

vaksinefokus som gir de medisinske selskaper enorme inntekter og deres investorer 

som nevnte Bill Gates og BlackRock. 

 

I Evangeliet etter Johannes, fra kapittel 1: 

 

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 

 

Han var i begynnelsen hos Gud. 

 

Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. 

 

Jesus Kristus, Logos, ER iboende i naturen! Naturen ble skapt gjennom ham! 

Rekkefølgen, prinsippene sett i naturen er et produkt av Kristus Logos. Naturen er 

den første åpenbaringen. Man kan ikke forkaste naturordenens lære. Og et 

menneske eller en sammenslutning av mennesker kan ikke eie skaperverket eller 

deler av skaperverket. 

 

Pandemien har vist at WHO og EU ikke har forstått disse tingene, og institusjonene 

har kommet med forslag som korona-sertifikater og ødeleggende 

nedstengingstiltak. Igjen utfordres innbyggernes rettigheter, og dessverre må vi si – 

helse. Slike tiltak gjør en syk. 

 

Og som vi har nevnt: Basert på et bedrageri. 

 

Planen om en pandemi-konvensjon må stanses. 

 

Innbyggerne i Europa og resten av verden må tas med på råd. Covid-19 må 

gjennomgås vitenskapelig – og under ingen omstendighet må land som Norge gi fra 

seg makten til WHO, det går mot demokratiet og rettssikkerheten. 

 

I klartekst: 

 

Vi protesterer mot planen og kan ikke godta den. 

 

 

Med vennlig hilsen Folkets koronakommisjon                               10.5.2022                                               

 

https://bullotidende.wordpress.com/2022/05/14/pandemi-traktaten-til-who-ma-stanses-na/ 

https://www.naturalnews.com/2022-04-27-world-health-organization-pandemic-treaty-destroy-

freedoms.html 

 

 

 

 



Kapittel 24 

 

Covid-19 er et bedrageri – viruset er ikke isolert – testen er juks 
 

 

Hva er den virkelige kjernen i korona-pandemien? Folket koronakommisjon ga klart 

uttrykk for det under en høringsrunde med frist september 2021:  
https://bullotidende.wordpress.com/2021/09/26/folkets-koronakommisjon-covid-19-er-et-bedrageri-viruset-

er-ikke-isolert-testen-er-juks/ 

 

Covid-19 er et bedrageri – viruset er ikke isolert – testen er juks 

 

Endringer i smittevernloven? 

 

Høring sept. 2021. Folkets koronakommisjon har skrevet et nytt høringssvar og 

virker å avdekke kjernen i korona-pandemien.  

 

Er det virkelig så ille? 

 

Står vi overfor tidenes bedrageri satt i scene av verdens eliter for å redde 

finanssystemet og kontrollere den enkelte? 

 

Høringen er følgelig meningsløs og bør trekkes tilbake 

 

Smittevernloven er underlagt Grunnloven – og dermed kan tiltakene ikke 

gjennomføres uansett 

 

Regjeringen kan være inhabil i og med sitt samarbeid, finansiering og oppbygging 

av CEPI 

 

Høringssvar 

 

Vedrørende: 

 

Høring av endringer i smittevernloven: Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler 

om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og 

begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-

CoV-2 

 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-endringer-i-smittevernloven-forlengelse-av-

midlertidige-forskriftshjemler-om-koronasertifikat-oppholdssted-under-innreisekarantene-samt-

isolering-og-begrensninger-i-bevegelsesfrihet-for-a/id2870921/?expand=horingsnotater 

 

Covid-19, eller koronavirussykdom, er definert som en pandemi av Verdens 

helseorganisasjon (WHO). Det er en viral luftveisinfeksjon forårsaket av SARS-CoV-

2, en type koronavirus. Første gang sykdommen ble påvist var under koronavirus-

utbruddet i Wuhan i Kina desember 2019. 



 

Dette er offisielle fakta (Wikipedia). 

 

Strenge smitteverntiltak verden over hele verden fulgte. Vårt land ble nedstengt 

12. mars 2020, og siden har ulike smitteverntiltak vært med oss og leder fram til 

denne høringen. 

 

Men vi har undersøkt pandemien med utstrakt bruk av uavhengig kilder. 

Konklusjonen er entydig: 

 

Vi står overfor et bedrageri. 

 

Straffeloven definerer det blant annet slik: «fremkaller, styrker eller utnytter en 

villfarelse og derved rettsstridig forleder noen til å gjøre eller unnlate noe som 

volder tap eller fare for tap for noen, eller 

 

b) bruker uriktig eller ufullstendig opplysning…» 

Om en vil kan en definere det som en falsk flagg-operasjon, definert som: 

 

En fordekt operasjon designet for å lure; bedra eller skape inntrykk av at en 

bestemt person, gruppe eller nasjon blir ansvarlig for en hendelse eller aktivitet, 

for å skjule den faktiske kilden for ansvar. 
https://no.wikipedia.org/wiki/Falsk_flagg 

 

Vi viser dessuten til psykologisk krigføring (også kalt psyops). Det er å benytte seg 

av propaganda og andre psykologiske virkemidler for å påvirke fiendens 

(befolkningens) meninger, følelser, holdninger og adferd slik at den støtter egen 

nasjons (gruppes) interesser i krigssituasjoner og/eller i fredstid. 

 

Psykologisk krigføring brukes dessuten til å bearbeide folkeopinionen i sitt eget 

land og internasjonalt dvs. venne folket til noe uunngåelig for at de skal sette seg 

mindre til motstand overfor en eventuell opptrapping av konflikten (innføring 

genetisk modifisering, av myndighetene kalt vaksiner). Det virker å kunne gå på en 

kommende innesperring, som fysiske fartshumper og bom på veien – og det digitale 

definert som 5G eller «Smart Grid» og Internet of Things. 

 

Men her dreier det seg om et virus eller pandemi som skal gi inntrykk av å skape 

sykdom og død – men faktisk er virkeligheten annerledes. Det kan bli vaksinene som 

vil forårsake lidelsene – selv om et nøyaktig bilde vedrørende dette er ikke mulig 

per nå. En opplysning som kan nevnes er at uavhengige forskere har funnet grafen 

oksid i vaksinene, det skal være magnetisk og lede strøm, i så fall passer det inn i 

helheten. 

 

Vi erkjenner dog at mediene har rapportert om store ødeleggelser og at 

helsemyndighetene er sikre i sin sak, viruset er ødeleggende. Men ved nærmere 

gjennomgang av fakta blir bildet noe helt annet. 



 

Vi trekker her fram punkter som viser kjernen i bedrageriet knyttet til at SARS-CoV-

2 som angivelig gir koronavirussykdom. 

 

Ønsker myndighetene mer informasjon vedrørende dette, ta kontakt. 

 

<Merk setningen som kommer her: Vi hørte ingenting fra myndighetene etter at 

det ble sendt.> 

 

Hvis myndighetene kan bevise at vi tar feil, ber vi dere omgående si i fra. 

 

 

1. Viruset (SARS-CoV-2) eksisterer ikke. 

 

Fakta om viruset som er knyttet til covid-19, det er ikke isolert, det eksisterer 

ikke: 

 

Klikk for å få tilgang til Statement-of-Virus-Isolation-SOVI-by-Morell-Cowan-and-

Kaufman.pdf 

 

Påstander om at viruset er skapt av et dataprogram: 

ive.blog/worldnews/@francesleader/email-exchange-with-uk-mhra-exposing-the-

genomic-sequence-of-sarscov2 

 

 

2. PCR-testen er juks. 

 

Fakta PCR-testen, svindel eller korrumpert vitenskap: 

 

https://blog.nomorefakenews.com/tag/pcr/ 

 

Vanlige influensasymptomer og falsk positiv test = koronapandemi: 

https://benwilliamslibrary.com/blog/?p=9481 

 

 

3.Datamanipulasjon skapte pandemien. 

 

https://undercurrents723949620.wordpress.com/2021/04/19/data-manipulation-

created-covid-19-pandemic/ 

 

 

4. Ekstrem finanspolitikk med verdens største investeringsfond trengte en krise 

– covid-19. 

 

https://steigan.no/2021/09/i-2019-la-blackrock-fram-planen-for-den-kommende-

krisa-en-finansiell-operasjon-uten-sidestykke/ 



 

https://thephilosophicalsalon.com/a-self-fulfilling-prophecy-systemic-collapse-

and-pandemic-simulation/ 

 

 

5. En planlagt pandemi – eliten trengte flere kontrollverktøy som portforbud og 

karantene. 

 

Gravende journalist Harry Fox i 2014: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mtp3kgj2PRo 

 

 

6. Virus er ikke årsak til sykdom – virus er exosomer som celler produserer for å 

fjerne gift. 

 

Bok: «Myten og smitte. Hvorfor virus (inkludert coronavirus) ikke er årsaken til 

sykdom av Thomas S. Cowan MD og Sally Fallon Morell 

 

http://www.nyhetsspeilet.no/2021/09/myten-om-smitte-dr-thomas-cowan/ 

 

 

 

7. WHO styrer norsk helsepolitikk – bryter med Grunnloven. 

 

«WHO insider blows whistle on Gates and GAVI global health dictatorship.» 

https://www.lifesitenews.com/opinion/who-insider-blows-whistle-on-gates-and-

gavi/ 

 

 

8. Pandemidefinisjon endret av WHO – en korrupt organisasjon. 

 

https://www.avensonline.org/wp-content/uploads/JIMT-2378-1343-02-0004.pdf 

 

 

9. Korona-sertifikat er apartheid og bryter med EU-charteret. 

 

https://www.euronews.com/2021/07/13/french-mep-criticised-for-comparing-

covid-19-certificate-with-apartheid 

 

https://bullotidende.wordpress.com/2021/06/07/folkets-koronakommisjon-ber-

eu-stortinget-og-regjeringen-stoppe-vaksine-apartheid/ 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN 

 

 



10. CEPI vil stimulere vaksineutvikling, strenge tiltak oppmuntrer, Norge 

inhabil. 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Coalition_for_Epidemic_Preparedness_Innovations 

 

 

11. Korrupsjon og juks en del av legevitenskapen. 

 

https://www.thenation.com/article/archive/big-pharma-bad-science/ 

 

 

12. Grunnloven og menneskerettighetene står over smittevernloven. 

 

Bevegelsesfrihet er en menneskerettighet. Norge skal respektere dette jfr. 

Grunnloven paragraf 92. 

 

 

 

 

KILDER 

 

Rapporter som peker på at covid-19 var en nøye planlagt hendelse: 

 

WHOs Global Preparedness Monitoring Board: «A World At Risk. Annual report on 

global preparedness for healt emergencies». Utgitt 19. September 2019: 

 
file:///C:/Users/rang/Downloads/GPMB_annualreport_2019.pdf 

 

 

 

BlackRock: 

 

Coronavirus calls for coordinated policy action 

 

<Info nettsiden BlackRock,sept 2021> 

 

Central banks have started cutting interest rates to mitigate coronavirus concerns, 

but we see more to come. Our latest episode of the BlackRock Bottom Line 

explains why. 

 

<Info nettsiden BlackRock, sept. 2021> 

 

August 2019 – ‘The Going direct reset’ was presented at the central bankers’ 

meeting in Jackson Hole, it was a plan for a global financial coup devised by 

BlackRock 

 
https://www.blackrock.com/corporate/literature/whitepaper/bii-macro-perspectives-august-2019.pdf 



 

https://steigan.no/2021/09/i-2019-la-blackrock-fram-planen-for-den-kommende-krisa-en-finansiell-operasjon-

uten-sidestykke/ 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN 

 

 

CEPI: 
https://cepi.net/wp-content/uploads/2019/02/CEPI-Preliminary-Business-Plan-061216_0.pdf 

 

http://www.nyhetsspeilet.no/2021/01/virus-folkehelseinstituttet-og-cepi-pa-torshov/ 

 

Rockefeller Foundation: 

 
https://archive.org/details/the-annotated-rockefeller-foundation-lockstep-2010/mode/2up 

 

https://www.reteccp.org/NWO/lockstep2.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 25 

 

Viruset – finnes det? 
 

 

Men kjernen i det hele er viruset – finnes det i det hele tatt? Hvordan beviser du at 

covid-19 viruset faktisk eksisterer? Ikke nok med det – hvordan viser du at virus 

generelt faktisk eksisterer? 

 

Greit med en titt. Men en må erkjenne at hvis virus ikke eksisterer slik vi har blitt 

fortalt av leger og helsevesenet, så blir skandale et mildt ord. 

 

Her tar vi utgangspunkt i et hefte fra Thomas S. Cowan MD, med kjernen:  

 

Eksistensen av SARS-CoV-2/Covid-19 er aldri blitt vitenskapelig bevist (se link til 
PDF-fil). 
  
Norsk myndigheter og de medisinske kartellene påstår muligens det – kan de 
virkelig ta feil.  
  
Det er klart at ingen virus noen gang har blitt isolert fra kroppsvæsker fra en syk 
person. 
  
Virus "bevises" kun indirekte og da kan "beviset" bygge på stoffer i prosessen. 
  
SARS-CoV-2-genom eksisterer bare i en datamaskin - når du har nok av RNA-
fragmenter kan datamaskiner gjenskape genomet.  
  
Den moderne legemiddelbransjen er skapet av Rockefeller på 1800-tallet, 
Rockefeller støttet Nazi-Tyskland og laget dokumentet Lock Step i 2010 som forutså 
pandemien som kom i 2019, Rockefeller kom også med smittevernråd i 2020 i USA. 
Vi står overfor en mulig om at virus-teorien er en bløff, men framfor alt covid-19 er 
det samme. BlackRock hadde møte august 2019 - en stor krise var nødvendig. Bill 
Gates jobber tett med investeringer og med Rockefeller.  
 
Flere av innbyggerne har stilt spørsmål det vitenskapelige, det vil si vitenskapelig 
bevis på at covid-19-viruset faktisk eksisterer. Men igjen: Ingen svar har kommet.   
  
Hvis ikke står vi overfor en test-pandemi basert på datamaskiner - og ikke en 
virkelig pandemi? 
  
Men folk blir jo syke? Ja, men det kan jo være klassisk influensa og forkjølelse osv. 
- som slår ut på en unøyaktig test. 
  
Som WHO sa mars 2020: «test test test».  
  
Hva skjer når en tester seg for et virus som eventuelt ikke er der?  
  



 
https://truehealingconference.com/Bonus-Material/cowan-dr-tom-breaking-the-spell-PDF-for-digital-
reading.pdf 

  
De fleste innbyggere og helsepersonell tror at virologer (forsker på virus) kan 
bevise eksistensen av virus - men er det sant? 
  
Folk blir syke - ergo må det være virus. Men det trenger ikke være riktig, årsaken 
kan være en helt annet, for eksempel mangel på C-vitamin. 
  
En vanlig antagelse blant folk flest er at når mange blir syke, vil forskerne studere 
kroppsvæsker fra de syke og finne viruset. Dette vil viruset vil være i store 
mengder i den enkeltes kropp og vil ha en felles form og størrelse.  
  
Men dette er ikke nødvendigvis korrekt, dette gjelder også for Covid-19. I 
medisinens historie skal det ikke være publisert en eneste studie som viser 
isoleringen av identiske partikler som skal representere et 
sykdomsfremkallende virus fra noen form for kroppsvæsker fra noen syk 
person.  
  
Hvis en ser på aids og covid-19 skal det ikke i den publiserte litteraturen finnes noe 
bevis om noe virus som har vært direkte isolert fra noen kroppsvæsker fra en 
person som lider av disse sykdommene. 
  
Dette skal alle helseinstitusjoner være enige i.  
  
60 skrevne erklæringer at de ikke har noen eksempler av SARS-CoV-2 som har 
vært isolert direkte fra et menneske.  
  
Det blir bekreftet av mange virologer: Et virus kan ikke isoleres fra kroppsvæsker 
hos noen syk person. Det er ikke slik det vitenskapelig blir gjort.  
  
Men det er teknisk mulig. Det blir gjort bakteriekulturer - og alle har eksempelvis 
identiske genetiske sekvenser, det kan gjøres med virus, blant annet via 
sentrifugering. Dette kan overføres til dyr for å se om det blir syke.  
 
Slik skal altså vitenskapen være:  
1. En isolerer viruset 
2. Så karakteriserer en viruset 
3. Når en er sikkert på at en har et rent virus - dyr kan testes for det 
  
Men dette har en aldri lykkes med når det gjelder virale sykdommer. 
  
Og det er aldri blitt forsøkt i forbindelse med covid-19 og SARS-CoV-2. Ikke en 
eneste gang. 
  
En forklaring fra helseekspertene: Det er ikke nok virus å finne. Oppfølger: På hva 
slags teori hevder vi at viruset gjør folk syke? Det kommer ikke svar. 
  
En annen forklaring: Virus er ikke å finne på utsiden av cellene. Og når spørsmål 
blir: Hvordan sprer viruset seg fra person til person, svar: Det skyter opp av cellen, 

https://deref-gmx.com/mail/client/1Vua8EvKLrM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Ftruehealingconference.com%2FBonus-Material%2Fcowan-dr-tom-breaking-the-spell-PDF-for-digital-reading.pdf
https://deref-gmx.com/mail/client/1Vua8EvKLrM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Ftruehealingconference.com%2FBonus-Material%2Fcowan-dr-tom-breaking-the-spell-PDF-for-digital-reading.pdf


blir til en lite dråpe og går over til den neste personen. Med andre ord blir viruset 
overført når det utenfor cellen. Men hvorfor kan da ikke forskerne finne i 
forbindelse med denne overføring siden det er på utsiden av cellen? 
  
Det er klart at ingen virus noen gang har blitt isolert fra kroppsvesker fra en syk 
person. Likevel sier virologer i tusenvis av papirer, inkludert om SARS-CoV-2, at 
virus har blitt isolert og skaper sykdom hos dyr.  
  
Å forstå dette hvordan virologer kan hevde dette er kjernen til å forstå hvordan 
virologer har mistet sin vitenskapelig integritet.  
  
Så hvordan "beviser" de at viruset eksisterer? Svaret et enkelt: En prosess de 
kaller "cytopathic effect" er beviset. Alle er enige om det.  
  
Starten kom på 50-tallet da John Franklin Enders skrev hvordan en kunne skal viral-
kulturer. Og det er standard den dag i dag. Det handler om få inn en unik partikkel 
og vise at den skaper ødeleggelse hos verten der den gror.  
  
Enders tok en bomullssdott i halsen fra syv barn som har hadde symptomer på 
meslinger. Han blandet bomullsdotten med to milliliter melk - i seg selv en kilde 
med genetisk materiale. Så ble det innpodet i menneske og apenyrer-celler - som 
ble mikset med seks andre substanser som hadde i seg protein og genetisk 
materiale - disse brytes ned til partikler som har størrelse og former som på det 
som kalles virus. Deretter ble det tilført antibiotika som er kjent for å være gift for 
nyre-cellene (den gang var det streptomycin - i dag benyttes gentamicin og 
amphotericin). Enders observerte dette brygget noen dager. Så la de merke til at 
"cytopathic effect" (CPE) i cellene, som betyr at de ble forvandlet fra sunne celler 
til gigantiske og uorganiserte celler med hull.  
  
Konklusjon: Dette var beviset på at virus fra bomullsdotten i halsen ødela cellen i 
kulturen. CEP var kjennemerke for døende celler - og dette kunne bare skje fordi 
viruset infiserte og ødela cellen i kulturen. 
  
I dag starter hver eneste "viral isolasjon" med denne defekte dyrkingsprosessen. I 
tillegg: Hver eneste genetiske analyse av alle virus er gjort på basis av denne 
cellekulturen - ikke på et isolert og renset virus.  
  
Virologene isolerer ikke virus fra en syk person og sekvenser en spesiell partikkel. I 
stedet tar de en urenset prøve fra en syk person og kjører den gjennom en 
dyrkingsprosess og de analyserer på bakgrunn av blanding - ikke på viruset i seg 
selv.  
  
Spørsmål: Hvordan kan vi være sikre på at CEP har sin årsak i virus fra en syk 
person og ikke er resultatet av en cellekultur som er sultet ut og forgiftet? 
  
Hvordan kan vi være sikre på at partiklene og det genetiske materiale i den endelig 
kulturen, bare kom fra virus i den syke personen og ikke fra de seks substansene 
med protein som ble lagt til kulturen. Men tro det eller ei - den nøyaktige 
kontrollen blir aldri gjort.  
  



CEP ble forårsaket av forholdene i kulturen, ikke fra et virus hos en pasient.  
  
Partikler fra apenyrer som ikke kunne skilles fra det menneskelige virus.  
  
For øvrig alle vaksiner er ikke mer en delvis renset mikser av cellekulturer.  
  
Partikler som oppstår når cellene brytes ned kalles exosomer. Disse kan isoleres fra 
kroppsvæsker hos syke person. Exosomer kommer fra innsiden kroppen, virus 
kommer fra utsiden. Men virologer klarer ikke å skille dem.  
  
Bare en forklaring på det: Alle partikler med virus-størrelse er i virkeligheten et 
normalt resultat av nedbrytingen av vårt eget vev. Og nedbrytes på samme 
grunnlag som kulturene til Enders: sulter, forgiftes - eller begge deler. Døende vev 
produserer myriader av partikler, og disse har blitt feilaktig mistenkt for å 
være virus. På tide å oppklare denne villfarelsen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 26 

 

Tulletesten 
 

 

En ting er virusteorien, om viruset faktisk finnes og sprer smitte som gjør folk syke, 

en annen ting er testen. I sin bok (skrevet sammen med Sally Fallon Morell) «Myten 

om smitte» går Thomas C. Cowan inn på den vesentlige testen under covid-19, PCR-

testen. PCR betyr polymerasekjedereaksjon. Leger og helsepersonell som benyttet 

testen kom flere ganger med sjokkerende uttalelser, som denne: 

 

«Det er ikke mulig å si om RNA som brukes i den nye coronavirus-PCR-testen finnes 

i disse partiklene som observeres under elektronmikroskop. Det er ingen 

sammenheng mellom testet og partiklene, og heller ingen bevis for at partiklene 

er virus.» 

 

Akkurat, det virker ikke veldig overbevisende.  

 

Amerikanske helsemyndigheter, CDC, uttalte: «påvisning av viralt RNA betyr ikke 

nødvendigvis at infeksiøst virus er tilstede». 

 

En immunolog uttalte: «Vi har bare ikke nok detaljer ennå, til å komme med sikre 

uttalelser om immunologi.» 

 

Kan en virkelig stenge ned verden når det faglige grunnlaget er på dette nivået? 

 

Stefan Lanka, en virolog fra Tyskland, har tidligere gjennomført eksperimentere: 

 

«Da Lanka innså at forskere innen moderne virologi aldri isolerte, renset eller 

karakteriserte «virus» riktig, men i stedet forvekslet det de fant med gjenstander 

som oppsto av måten de dyrket fram virus på, så begynte han å lure på om viruset 

som skulle forårsak sykdom egentlig eksisterte. Spørsmålet hans handlet ikke så 

mye om virus er smittsomme enheter, men om noe enda mer grunnleggende, om 

disse virusene eksisterer i det hele tatt.» 

 

Dagens virologer starter med et sekret fra en syk person, men vet ikke hvordan 

personen har blitt syk. «Det sentrifugeres, men filtreres ikke». Ingen 

renselsesprosess finner sted.  

 

I en artikkel som går på identifisering av korona-virus fra en covid-19 pasient, skrev 

forfatterne: «Vi kunne ikke estimere renhetsgraden fordi vi ikke renser og 

konsentrerer viruset som er dyrket i celler». Viruset ble altså ikke isolert. 

 

Pasienter med lungebetennelse i Kina fikk undersøkt sitt nesesekret, og forskerne 

sentrifugerte det og viset fram et uklart bildet av det. En genetisk analyse fulgte – 

«av dette sedimentet for å karakterisere det ‘nye’ koronaviruset.  



 

Og hva er i det sentrifugerte materialet? Det er bakterier, muligens virus, 

celleavfall og sopp. «Forskere sprøyter deretter denne urensede blandingen inn i 

‘levende vev’ for å få det til å ‘vokse’». Dette vev kan være lungekreftvev eller 

abortert fostervev osv. Mange komponenter er følgelig i bildet.   

 

«Siden dette ‘virulente, smittsomme viruset’ ikke vil infisere og drepe dette 

levende vevet med mindre du sulter og forgifter vevet først, fratar du vevet 

næringsstoffer og tilfører oksidasjonsmidler for å ‘svekke’ vevet. Deretter tilføres 

antibiotika for å sikre at det ikke er bakterier som dreper vevet. 

 

Vevet fra behandling oppløses naturlig i tusenvis av komponenter. Deretter 

sentrifugerer du dette rotet en gang til for å finne ‘viruset’. På dette tidspunktet 

starter du PCR-testen for å bestemme den genetiske komposisjonen og 

proteinsammensetningen av dette ‘viruset’.  

 

Utfordringen blir at med «denne lite hensiktsmessige måten, har du aldri det 

isolerte, intakte ‘viruset’ som referanse slik at du vet hvilke genetiske deler av det 

urensede rotet ditt som faktisk hører til ‘viruset’ du prøver å karakterisere».  

 

Og Cowan viser ingen nåde i sin oppsummering hva dette betyr: «Hvis man ikke 

engang kan bevise at et korona-virus eksisterer, og testingen av dette imaginære 

viruset er falsk, så er verden fullstendig på villspor.» 

 

Dermed kan en ikke feste lit til antall tilfeller av covid-19 og covid-19 dødsfall.  

 

Cowan fastslår at PCR-testen er en surrogattest, «den finner ikke et virus, snarere 

finner den noe som antas å indikere at et virus er tilstede».  

 

Videre:  

 

«PCR-tester, antistofftester og enhver annen test for et ‘corona-virus’ er 

surrogattester som aldri har blitt sammenlignet med noen gullstandard. Derfor er 

de fullstendig ubrukelige og villedende. De er propaganda, ikke vitenskap.» 

 

«Gullstandardtesten for en virusinfeksjon er isolasjon, rensning og beskrivelse av 

viruset… «og bevis for smitte.  

 

Cowan uttale dessuten: «Ingen virus er smittsomme». 

 

Og siden testen aldri har blitt sammenlignet med den gullstandard, er resultatene 

meningsløse. Han viser til oppfinneren av testen, Kary Mullins, som gjentatt ganger 

sa at PCR-tester ikke viser årsakssammenheng og følgelig kan de ikke diagnostisere 

sykdom. 

 



Amerikanske helsemyndigheter skrev selv i et notat fra mars 2020: «Påvisning av 

viralt RNA indikerer kanskje ikke tilstedeværelse av smittsomt virus eller at 2019-

nCoV er årsaken til kliniske symptomer …» 

 

De samme metodiske problemene gjelder for «de nye antistofftestene for å vurdere 

immunitet mot ‘koronavirus’. Antistofftestene er en annen type surrogattesting 

som ikke diagnostiserer sykdom eller fastslår årsaken.  

 

Cowan oppsummerer slik: «Så blir vi fortalt at en positiv PCR-test betyr at du er 

enten syk eller ikke syk, smittsom eller ikke smittsom, og at noen ganger er testen 

positiv, så negativ, så positiv, så negativ. Det er nok til få selv den galeste 

tilhenger av smitteteorien til å riste på hodet i vantro!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 27 

 

Å rette virus for elektromagnetisme 
 

 

Å rette baker for smed er et uttrykk. Det går på å straffe en uskyldig for det en 

annen har gjort. Kan det ha vært tilfelle med covid-19? Folk ble syke i 2019 og 

2020, og forsåvidt årene etter, men årsaken var ikke virus, det var andre ting - 5G 

og utrullingen av den? 

 

5G er teknologi for den 5. generasjons mobiltjenester i mobilnettet, en oppfølger 

av 4G og 3G. "5G bruker radiosignaler med forskjellige frekvenser for å sende 

digital informasjon trådlåst mellom brukere". <Wikipedia">  

 

Viruset, slik det beskrives i den offisielle versjonen, oppstod i Wuhan i Kina i 

desember 2019. De første sykdomstilfellene forårsaket av viruset, SARS-CoV-2, "ble 

påvist blant personer som oppholdt seg i et marked som selger levende dyr...  
<Store norske> 
 

Årsaken det pekes på er levende dyr. Men vi vet at viruset oppstod kort tid etter 

implementeringen av 5G i Wuhan. Og dermed kommer mistanken om at covid-19 

egentlig skyldes trådløse kommunikasjonssystemer. I Norge åpnet Telenor 5G-

nettet 13. mars 2020 med påfølgende utrulling, dagen etter at landet ble 

nedstengt. Det tyder også på en sammenheng.  
https://www.telenor.no/5g/ 

 

Den norske eksperten og tidligere forskeren Einar Flydal skriver på sin blogg: 

 

Konklusjonen min er: «Ja, det kan godt være en sammenheng mellom korona-

pandemien og 5G, men om den fins, er den slett ikke så enkel som mange vil ha det 

til. Den er likevel mer sannsynlig enn mange andre vil ha det til." 
https://einarflydal.com/2020/04/06/korona5gsant-kan-det-stemme/ 

 

Tidligere omtalt Thomas S. Cowan skriver i sin bok "Myten om smitte" at det 

"viktige med 5G er de pulserende millimeterbølgene, denne nye 'spennvidden' som 

vil gjøre telefonene våre og pc'ene våre raskere, må 'organiseres' ved utplassering 

av hundretusener med satellitter rett i ionosfæren til jorda. Elektromagnetiske 

bølger vil nå millioner i nabolag, sykehus, idrettsbaner, skog og hav over hele 

kloden.  

 

"Vi vet at disse millimeterbølgene itererer med oksygenet i atmosfæren og følgelig 

også vil forstyrre evnen som mitochpndria (bakterie) i cellevevene våre har til å 

omdanne oksygen til energi". 

 

Videre: 

 



"Dette er hovedtrekkene til 5G, som forverres av aluminiumforgiftning, 

glyfosfatforgiftning (ugrassmiddel), allmenn luftforurensning og alle de mange 

giftstoffene i vår moderne verden - som alle bidrar med symptomene på "Covid-19".  

 

Men enda verre er følgene av alle de nevnte satellittene; livet på jordas blir en 

evig gift virkning, på samme tid vil bølgene fra verdensrommet bli forstyrret. "Liv 

blir avskåret fra verdensrommet, elger vil ikke lenger være elger, ekorn vil miste 

den kraftkilden som gjør dem til ekorn, og mennesker vil ikke lenger være frie 

individer med sine egne enestående skjebner. Liv vil bli utviklet underpåvirkningen 

av datamaskinkoder skrevet av de selvoppnevnte nye herskere av universet vårt. Og 

alt dette for at vi skal kunne ha raskere mobiltelefoner." 

 

Vi står ved et veiskille, mener Cowan, der vi bør unnå 5G-teknologi. "'Covid-19' er 

den første bølgen med sykdom skapt av innføringen av den nye teknologien". Og vi 

advares mot nye bølger. 

 

Menneskene har "byttet ut Guds visdom med menneskets dumhet". Dette bør 

stoppes. 

 

Det hører med til denne vinklingen at de såkalte faktasjekkerne Faktisk.no allerede 

i slutten av mars 2020 ga klar beskjed: «5G har ingenting med korona å gjøre». 
https://www.faktisk.no/artikler/z5596/5g-har-ingenting-med-korona-a-gjore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 28 

 

Bedrageri-punkter 

 

 

State World Control viser også kjernen i korona-bedrageri. Punktene følger 

nedenfor:  

http://stateofthenation.co/?p=30117 

 

Essensiell informasjon fra Stop World Control: 

 

* Hundrevis av leger i Tyskland, Spania og USA: Covid-19 er svindel og global 

kriminalitet 

 

* I 2017 og 2018 ble hundrevis av millioner tester for covid-19 distribuert over hele 

verden 

 

* Verdensbanken viser covid-19 er et prosjekt ment å vare til mars 2025 

 

* Prominent helseleder USA; Fauci, sa i 2017 at om to år kom det «surprise 

outbreak» 

 

* I 2018 uttalte Bill Gates at en global pandemi ville drepe 30 millioner mennesker i 

løpet av neste tiår 

 

* Event 201 var en «coronavirus pandemic» øvelse, to-tre måneder før pandemien 

startet 

 

**Konklusjonen på Event 201: Hele menneskeheten må vaksineres 

 

* Musiker skrev sangen Pandemic i 2013 – hadde lest at en pandemi kom 2020-2030 

 

* September 2019 rapport «A World At Risk” og “deliberate release of a lethal 

respiratory pathogen” 

 

* I 2018 video laget som viste influensavirus som oppstod i Wuhan i Kina 

 

* En ekspert mener viruset kommer fra biovåpen-laboratoriet i Wuhan 

 

* «Predictive programming» i forkant med flere filmer og en tegneseriebok 

 

* OL-åpning i 2012 i London, pandemi-teater ble framført på scenen 

http://stateofthenation.co/?p=30117


 

* Bok i 2008 spådde det ville komme en global nedstenging, hensikt: en ny verden 

med autoritær kontroll 

 

* Rockefeller Foundation: 1. Rapport LockStep, pandemi 2010 2. Håndbok fra global 

kontroll (digital app osv) 

 

* Bill Gates: Bare de som er vaksinert mot covid-19 får reise, gå på skole og arbeid, 

digital vaksine ID osv 

 

* 2014-journalist: de vil slippe ut menneskeskapt virus, vaksinen vil gjøre dem til 

hybrid, de slutter å tenke selv 

 

* Kvinnelig lege: vaksine mot covid-19 også koble oss på kunstig intelligens vis 

digital vaksine-ID 

 

* Hemmelig samfunn som kontrollerer regjeringene har som mål: færre mennesker 

 

* Guidestones Georgia: Holde menneskeheten under en halv milliard individer 

 

*  Bill Gates: med nye vaksiner redusere verdens befolkning med 10-15 prosent 

 

* Vaksinene vil ta knekken på millioner, om ikke milliarder 

 

* Sensur av alternative leger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 29 

 

Russisk oberst i mars 2020: Pandemien er en global spesialoperasjon 
 

 

Den 25. mars 2020 kom det fram et intervju med en russisk militær ekspert:  

 

– I dag har vi oberst Kvatsjkov som gjest, oberst i den militære 

etterretningstjeneste GRU, en offentlig kjent mann. Jeg vet at du blant annet 

tjenestegjorde som den ledende forsker hos Centeret for Forsvar og Strategiske 

studier ved Generalstaben hos de russiske militære styrker. Sett ut fra det du har 

opplevd og har kunnskap om, hva mener du om fenomenet koronaviruset? 

 

- Det er akkurat fra dette perspektivet man må betrakte coronaviruset; ikke fra 

ståstedet til den offentlige helse eller epidemiologi. Fenomenet coronavirus som 

forfalsket fremstilles som en pandemi må undersøkes sett fra de globale 

makthaveres perspektiv, religiøst, politisk, finansielt, økonomisk og nasjonalt. 

Fenomenet koronavirus, den såkalte pandemien, og la meg understreke, det finnes 

ingen pandemi, det er en løgn, men må betraktes som en global, strategisk, 

spesialoperasjon. Det er nøyaktig slik du må iaktta dette. Dette er kommando- 

og stabsøvelser til de miljøer som bak sceneteppene trekker i trådene for å 

kontrollere menneskeheten. Det er dette som er målsettingen med koronaviruset. 

 

- Jeg gjentar enda en gang, vi har liten tillit til Gud, men enda mindre tillit til 

Satans eksistens, menneskehetens fiende. Så, målsettingen til sionistene og de 

finansielt styrende er å redusere verdens befolkning. Det er dette som er deres 

ideologi. De mener at det er for mange av oss vanlige folk i verden. De ønsker at 

det skal være omkring 100 millioner av deres egne og maksimalt 1 milliard av 

vanlige folk som skal opptre som tjenere for dem. Først da vil alle kunne leve i 

rikdom og overflod her på jorden. Fordi vi, de vanlige folk, jordbeboerne, vi er for 

mange for de som bestemmer over oss. 

 

- Det er derfor koronakrisen, men også den finansielle krise som dukket opp 

omtrent samtidig, er så tett forbundet med hverandre. Det dreier seg om å stoppe 

den vanlige manns reiser rundt i verden og å begrense den politiske frihet. Politisk 

sett ville det vært omtrent umulig å få det til ad vanlige veier, fordi det er 

forskjeller i de forskjellige lands konstitusjoner, men det er et annet spørsmål. 

Imidlertid har vi noen politiske rettigheter som folk er vant til å leve med, og som 

de mener de skal kunne ha til evig tid. 

 

- De første forsøk på å ta vekk disse rettigheter skjedde den 9. september 2001. 

Det er ikke mange som husker det, men straks etter de såkalte angrep på World 

Trade Center, erklærte Pentagon og det Hvite hus den evige krig mot terrorismen. 

La oss huske tilbake, for å forstå hva koronaviruset er til for, la oss analysere det 

første forsøk, å erklære krig mot menneskeheten ble gjort ved å kalle dette en 

krig mot terror. Det skjedde for 19 år siden. 



 

- Det bestemmende miljø som trekker i trådene bak scenen arrangerte hendelsene 

den 11. september 2001. Nå trenger de en ny unnskyldning for en sterkere kontroll 

og strammere regi av menneskeheten. Dette er bakgrunnen til hvordan de kom på 

dette med koronaviruset. I grunnen er dette verken en pandemi eller en epidemi. I 

dag leste jeg om alle dødsfall, det dør daglig 300 over hele verden. Man kan 

forestille seg hva slags skala dette er. Selvfølgelig er det beklagelig at noen dør, 

men 300 som dør av en verdensbefolkning på 7,5 milliarder, det er i grunnen for 

ingenting, å regne. 

 

- Disse kommando- og generalsstabsøvelser til verdensmakthaverne har som mål å 

begrense forskjellige politiske friheter, men også å gjøre folk redde. De er allerede 

ute å grafser til seg matvarer i butikkene, som hirse og bokhvete og så videre. 

 

– For eksempel toalettpapir? 

 

-Javisst, sogar toalettpapir, du gode Gud. 

 

- Og hvorfor? Målet er å gjøre folk redde. La meg understreke; dette er 

kommando- og generalstabsøvelser til de sionistiske og finans-liberale 

makthavere, som har som mål å redusere de politiske rettigheter som folk 

flest har vendt seg til å leve med, særlig i Vest-Europa. Det er deres andre 

mål. Det første var å redusere verdensbefolkningen på jorden, det er deres 

satanistiske mål. Det andre politiske mål er å ta makten og det tredje er i 

forhold til finansene, å gripe makten over økonomien. 

 

- Vær snill å gi meg blyanten din. La oss si at denne blyanten koster en rubel eller 

en dollar. La oss si en dollar. For denne blyanten ble allerede 20 ganger samme 

beløp betalt; i penger, lånepapirer, finansderivater og annet. Det betyr at den 

reelle verdien på blyanten som koster 1 dollar, er 20 ganger høyere. Det betyr også 

at alle verdier i det reale økonomien har blitt flyttet over i en virtuell, kunstig 

økonomi. I dag eksisterer dette som en finansiell boble som omfatter en kvadrillion 

og 200 trillioner dollar. Dette er en finansiell boble som må luftes ut. FRS, Federal 

Reserve System introduserte for noen dager siden, jeg mener det var i februar, en 

rente på null prosent på innskudd. I noen land er det allerede en negativ rente. Det 

betyr at du betaler inn 100 dollar og får ut 95 eller 90 dollar ut igjen. Det er 

verdiene som må nedskrives, reduseres (eng. deflate). Men hvordan skal dette skje? 

Vi får altså dette ennå utbetalt. 

 

- Gjennom denne kunstige internasjonale tilstand, ser vi at økonomien har brutt 

sammen, det er tydelig, vi klarer ikke å levere alt som blir etterspurt her hjemme, 

slik vi gjorde før, vi må stramme inn livreimen. Så i denne situasjonen skjer det 

plutselig noe viktig. Tilsynelatende skjedde dette i Kina. Til og med kineserne 

påstår hårdnakket i sine rapporter at viruset var lagd på kunstig vis. Og det har en 

kunstig opprinnelse. Det er allerede vitenskapelig slått fast. Selvfølgelig forstår vi 

at dette, som ethvert virus, er den enkleste form for mikroorganisme, og som jeg 



vet, kan det mutere, forandre seg tilfeldig, på egen hånd. Og tar vi for oss RNA-

molekylet og ikke DNA, og vi vet de har RNA, var det tydelig at en del av strengen 

var skåret ut og en annen streng stedfortredende satt inn. Dette skal ha skjedd 3 

eller 4 ganger. Det var dette de kinesiske vitenskapsfolk fant ut, at viruset var 

kunstig skapt og spredd med hensikt, med utgangspunkt i Wuhan. 

 

- De hadde to typer, det var to virus-stammer. OK, hva var det med Italia, hva 

skjedde egentlig der? Hvordan har det seg at en virusstamme som er meget 

farligere enn den kinesiske plutselig dukket opp i Italia? Jeg mener at så langt er 

omkring 5000 infisert i Italia og omkring ett tusen er allerede døde. Men, la oss 

ikke glemme at ca 100 ganger flere mennesker dør i Italia, av influensa, 

lungebetennelse, scrofula (tuberkulose) og hepatitis. Men vi snakker ikke høyt om 

akkurat det. Istedenfor ble vi servert en politisk utformet spesial-informasjons-

propaganda, en psykologisk informasjonspropaganda. Verdens globalisteide 

massemedia la til rette en særlig utformet psyko-informasjonskampanje, 

tilegnet det vanlige folk, som en tjeneste til de venstrevridde, sionist-liberale 

miljøer som styrer denne terroren, akkurat nå. 

 

- Dette er grunnen til at det er nødvendig å omgås dette fenomen som en 

spesialoperasjon som føres som militære kommando- og stabsøvelser. For nå 

iakttar de nøye hvem som adlyder og hvem som ikke adlyder. I Kina hadde de 

innført de strengeste forholdsregler. Men så reiste kamerat Xi til Wuhan og satte 

den pro-amerikanske fraksjon som hadde valgt den veien, tilbake på sin rette plass. 

Ikke alt går glatt i Kina. Der har de, la oss kalle dem, en pro-kinesisk, patriotisk, 

fraksjon, ikke ulikt det vi har i Russland, Xi-Jinping er forbundet med denne. Men 

det finnes åpenbart også pro-amerikanske medlemmer, tidligere komsomol 

(marxistiske ungdomsparti), som tenker dollar eller har sine livs tyngdepunkt på 

profitten, og de forsøkte selvfølgelig å bruke koronaviruset i Wuhan for å få visse 

økonomiske og politiske fordeler. Kamerat Xi satte dem alle på plass og 

konsekvensene var at det var slutt på viruset i Wuhan. 

 

- Det var da det startet i Europa. Da vi er en militær etterretning, iakttar vi hvem 

som står bak og hvor dette skjer, begge deler var for oss helt tydelige. Det er også 

åpenbart. Både Kina og Europa er geo-økonomiske størrelser som kan true USA. Og 

det var her de injiserte viruset. Viruset har i tillegg også en fjerde dimensjon, 

en økonomisk, den første er en religiøs; ødeleggelse av jordens befolkning, 

faktisk å redusere jordens befolkning, den andre er å etablere den politiske 

kontroll over menneskeheten, den tredje er den finansielle utluftning 

(deflating) av den gigantisk oppblåste finansboble og den fjerde er å kvitte 

seg med økonomiske konkurrenter. Dette kan jeg fortelle sett fra en offisers 

perspektiv i De Bevæpnede Militære Styrkers Generalstab og Center for Forsvar og 

Strategiske Studier. Dette er min bedømmelse av den nåværende epidemi. 

 

– De har talt som en militær offiser, de har framstilt dette tydelig og klart. Hva har 

De å si om den nærmeste fremtid? 

 



-I sammenheng med Coronaviruset? 

 

– Ja. 

 

– Hva mener De, hvilket land kan i den nærmeste fremtid regne med å bli utsatt for 

politisk press? 

 

-Vel, naturligvis kommer det til å bli Russland. Det vil sikkerhet bli Russland. 

Følgende; for Amerika er Russland ingen betydelig økonomisk konkurrent. Nå 

forsøker miljøene bak verdenssceneteppet å konsentrere seg om likevekts-

forstyrrelser i Kina og Vest-Europa. Og Russland er på to måter deres mål; de 

ønsker å redusere antallet av vår befolkning, men også å renske ut i våre 

landområder. Det er det vi ennå har foran oss. Sånn er det, ja. 

 

– Vi ville nok gjerne få høre Deres mening om hvordan vi nå kan forholde oss, en 

praktisk plan, en handlingsplan? Hvordan vi nå, etter Deres mening, beskytte oss 

selv? Hva ville de anbefale? Kan hende er dette ikke deres fagområde, men kanskje 

har De allikevel noe å fortelle oss? – 

 

- Nåvel, jeg er selvfølgelig ingen epidemiolog, men man kan si at jeg er en 

parasittolog, det må man være for å forstå maktstrukturene i Russland. Jeg opptrer 

her som en slags militær lege, så og si, som en epidemiolog og parasittolog. Vi må 

dessverre leve med dette helt inntil vi er i stand til å kvitte oss med våre egne 

parasitter som hersker over oss, først da klarer vi å takle andre slags parasitter. 

 

Kilde: 
http://www.nyhetsspeilet.no/2020/05/oberst-vladimir-kvatsjkov-tidl-spetsnaz-om-coronvirus-pandemien/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 30 

 

Biovåpen som virus 
 

 

Mars 2023 kom det mer informasjon fram:  

 

Covid-19 smitter ikke.  

 

Biovåpen er laget som oppfører seg som virus, men som heller ikke smitter, de 

sammenlignes med giftgass. Spredning skjer blant annet med fly. 

 

Covid-19 framstår som en del av en større plan: 1. Covid-19-krise til alle land. 2. 

Økonomisk krise. 3. Krig i Europa, nå Russland-Ukraina 4. Bankkollaps. 5. Digital 

valuta.  

 

Mål: Alle under kontroll av et sentralisert system. Les Kina over hele kloden.  

 

På Twitter kom det fram 11. mars 2023:  

 

1. Forsvarsdepartementet (USA) sammen med Kina har utviklet biovåpen. 

 

2. Disse biovåpnene oppfører seg som virus, men de er ikke smittsomme - mer som 

giftgass når de blir inhalert - distribuert via "chemtrails" - og gir symptomer som 

sterk forkjølelse. 

 

Dr. Judy Mikovitz, som har jobbet med helse-tsar Fauci og i Fort Detrick, uttalte i 

et intervju i 2021, blant annet: 

 

* SARS-CoV-2 er ikke et ekte menneskevirus, det er ape-virus 

 

* Covid har aldri vært i overenstemmelse med Koch's postualter 

 

* PCR-testen er svindel 

 

* Ingen er syke og har overlevelse på 99,7 prosent 

 

* Det finnes ikke noe som en "asymptomatisk bærer" av et sykdomsfremkallende 

virus 

 

* Det er andre ting som tar livet av folk, remdesivir, 5G, masker, vaksiner, isolasjon 

skaper ødeleggelse og død 

 

* Alle virusvarianter er laboratorie-virus 

 



* Vaksinene er syntetiske, genterapi, de er ikke vaksiner, de gir deg dødelig 

syntetiske virus og du sprer det, "shedding" - hvis ikke ditt immunsystem kan rydde 

opp 

 

* Behandling for vaksineskader er ivermectin, hydroxychloroquine og "ozonated" 

kremer på huden 

 

* Behold ditt immunsystem, ikke bruk maske som skader immunsystemet 

 

* Hvis vi stopper, kan vi heale verden - men selv influensavaksiner har korona-virus 

 

* Vaksinering for skade er en agenda de har holdt på med i 30 år 

 

Kilder:  
https://twitter.com/more_shower/status/1633904564234534944?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembedde

dtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AHenryMakow%7Ctwcon%5Es1 

 

https://beforeitsnews.com/alternative/2021/11/exclusive-judy-mikovits-phd-antidote-for-vaxxine-toxin-and-

warns-against-dangerous-fake-one-video-3761906.htm 
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Rockefeller - dokument fra 2010 og nazisamarbeid 

 
 

Merkelig nok viste ikke de større mediene her i landet eller den jevne mann spesiell 

interesse for sammenhengene som pekte på at covid-19 måtte ha vært planlagt i 

mange år. De virket heller ikke opptatt av at de institusjoner som var nært knyttet 

til pandemien hadde samarbeide med nazistene før og under 2. verdenskrig. 

 

Rockefelles Foundation kom med sitt dokument "Scenarios for the Future of 

Technology and International Development" i 2010. Det er beskrevet som et 

dokument for å bidra til et globalistisk teknokrati, forkledd med "teoretiske 

scenarioer".  
https://thuletide.wordpress.com/2021/08/06/operation-lockstep/ 

 

Det framstår som dokumentet beskriver faktorer som vil føre til implementeringen 

av FNs Agenda 21/Agenda 2030 bærekraftig utvikling.  

 

Rockefeller var sentrale da FN i sin tid ble etablert.  

 

"I Scenarios for the Future of Technology (2010) beskriver et "scenario" med tittelen 

Clever Together "et konsortium av nasjoner, NGOer [ikke-statlige organisasjoner] 

og selskaper" som etablerer et globalt teknokrati kjent som "Global Technology 

Assessment Office." Dette gjenspeiler en hovedagenda til The Great Reset: 

'Stakeholder Capitalism' – sammensmeltingen av privat og offentlig sektor til en 

teknokratisk verdensregjering." 

 

Lock Step-scenario beskriver covid-19-pandemien presist, altså 10 år før den hente 

- som for oss til å spørre om dokumentet egentlig er planen for det som faktisk 

skjedde?  

 

Innledningen:  

 

"En verden med strammere myndighetskontroll ovenfra og ned og mer autoritært 

lederskap, med begrenset innovasjon og vekst tilbakeslag fra borgere." 

 

Thuletide.wordpress.com forklarer videre:  
https://thuletide.wordpress.com/2021/08/06/operation-lockstep/ 

 

"Et virus dukker opp fra Kina og sprer seg raskt over hele verden, og ødelegger 

økonomiene i Vesten. Imidlertid ble Kinas økonomi reddet på grunn av landets 

"raske innføring og håndhevelse av obligatorisk karantene for alle innbyggere, samt 

dens umiddelbare og nesten hermetiske sperring av alle grenser." De ulike 

regjeringene i verden bruker viruset som en unnskyldning for å fremme 

teknokratisk overvåking, og implementerer ulike transhumanistiske og 



bioteknologier, som digitale identiteter og vaksinepass. I dette "scenarioet" tar 

massene blindt imot tyranniet med åpne armer, og forlater all sin suverenitet og 

frihet. 

 

De fleste vil nok kjenne seg igjen i det som faktisk skjedde.  

 

Videre heter det i innledning fra Rockefeller Foundation: 

 

"I 2012 rammet endelig pandemien som verden hadde forutsett i årevis. I 

motsetning til 2009s H1N1, var denne nye influensastammen – som stammer fra 

villgås – ekstremt virulent og dødelig. Selv de mest pandemiforberedte nasjonene 

ble raskt overveldet da viruset spredte seg rundt om i verden, infiserte nesten 20 

prosent av verdens befolkning og drepte 8 millioner på bare syv måneder, de fleste 

av dem friske unge voksne. Pandemien hadde også en dødelig effekt på økonomier: 

internasjonal mobilitet for både mennesker og varer stoppet opp, svekkende 

bransjer som turisme og brudd på globale forsyningskjeder. Selv lokalt sto normalt 

travle butikker og kontorbygg tomme i månedsvis, blottet for både ansatte og 

kunder. 

 

Om Kina - et kommunistisk teknokrati:  

 

"Pandemien dekket planeten - selv om uforholdsmessig mange døde i Afrika, 

Sørøst-Asia og Mellom-Amerika, hvor viruset spredte seg som en ild i tørt gress i 

fravær av offisielle protokoller for inneslutning. Men selv i utviklede land var 

inneslutning en utfordring. USAs innledende politikk med å «sterkt fraråde» borgere 

fra å fly viste seg å være dødelig i sin mildhet, og akselererte spredningen av 

viruset ikke bare innenfor USA, men over landegrensene. Noen få land klarte seg 

imidlertid bedre – spesielt Kina. Den kinesiske regjeringens raske innføring og 

håndhevelse av obligatorisk karantene for alle innbyggere, så vel som dens 

umiddelbare og nesten hermetiske sperring av alle grenser, reddet millioner av liv, 

stoppet spredningen av viruset langt tidligere enn i andre land og muliggjorde en 

raskere post-pandemi bedring.» 

 

«Kinas regjering var ikke den eneste som tok ekstreme tiltak for å beskytte 

innbyggerne mot risiko og eksponering. Under pandemien, nasjonale ledere rundt 

verden bøyde sin autoritet og innførte lufttette regler og restriksjoner fra 

obligatorisk bruk av ansiktsmasker til kroppstemperaturkontroller ved inngangene 

til fellesrom som togstasjoner og supermarkeder. Selv etter at pandemien bleknet, 

ble denne mer autoritære kontrollen og tilsynet med innbyggerne og deres 

aktiviteter sittende fast og til og med intensivert. For å beskytte seg mot 

spredningen av stadig mer globale problemer - fra pandemier og transnasjonal 

terrorisme til miljøkriser og økende fattigdom — ledere over hele verden tok et 

sterkere grep om makten.» 

 



Rockfeller Foundation slapp også 21. april 2020 rapporten «National Covid-19 

Testing Action Plan – Pragmatic steps to reopen our workplace and our 

communites”.  

 

WHO erklærte som kjent korona-pandemien bare uker i forkant, 11. Mars 2020. Det 

åpner for at pandemien faktisk var planlagt. Tre mål var i rapporten: 1. Bygge 

kapasitet for storeskala prøvetaking av covid-19 for befolkningen. 2. Lansere 

helsearbeidere for å ta prøver og utføre kontaktsporing av smittede. 3. Skape en 

digital plattform med covid-19-data. 

 

Dette innebar digital overvåkningsteknologi og kunstig intelligens (artificial 

intelligence). 

 

Et forslag dukket opp fra en amerikansk politiker også, Bobby L. Rush: «Covid-19 

Testing, Reaching And Contacting Everyone (TRACE) Act». Rush og frue var på en 

konferanse i Afrika og diskutert kontaktsporingsprogrammer med Gates Foundation, 

innenfor ramme til Aspen Institutes Congressional Program. Utgiftene til ekteparet 

skal ha blitt dekt av Bill & Melinda Gates Foundation, Henry Luce Foundation, 

Rockefeller Brothers Fund, Democracy Fund og Eleanor Crook Foundation. 

 

I 2019 kom det fram at Aspen Institute var opptatt av å sjekke om mennesker ved 

grenseoverganger hadde feber. Det var også snakk om å utvikle varmekamera med 

ansiktsgjenkjenning som kan indentifisere personer med feber på vei inn i 

bygninger. Hjertefrekvens og syrenivå kan også måles. 

 

Vi legger til, også tidligere nevnt, Rockefeller Foundation samarbeidet med 

nazistregime i Tyskland og var opptatt av rasehygiene. 

 

Står vi overfor noe lignende med covid-19 og «certifikater for vaccination»? 
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- Den største skandalen i medisinens historie 
 

 

Her følger mer om vaksinene, som jo er det som rir befolkningen for tiden, spesielt 

i utlandet.  

 

26. februar 2023 hadde Steigan.no denne overskriften: "Etter 'vaksinene': «57 

ganger økning i spontanaborter" 

 

Studien skulle vise en økning i menstruasjonsavik på 1200 ganger, 57 ganger økning 

i spontanaborter og 38 ganger økning i fosterdød. 

 

Det ble oppgitt at dette var langt verre tall enn for resten av befolkningen.  

 

En spesialist i fostermedisin, Dr. James Thorp, var på gang med en "artikkel i et 

stort fagfelle vurder medisinsk tidsskrift". Han uttaler: 

 

«Vi sammenlignet bivirkninger av covid-19-vaksinen over 18 måneder med 

influensavaksinen over 282 måneder. FDA og CDC, dette er statlige data, og de 

bruker en fareterskel. Vi gjorde det nøyaktig og fulgte deres strenge anbefalinger. 

Vi fant en 1200 ganger økning i alvorlige menstruasjonsavvik, en 57 ganger økning i 

spontanabort, en 38 ganger økning i fosterdød eller dødfødsler. Og vi fant 15 andre 

store svangerskapskomplikasjoner som alle langt oversteg CDC og FDAs 

sikkerhetsverdier. Vi kan framskaffe mer enn 30 andre fullstendig uavhengige kilder 

globalt som bekrefter funnene våre i detalj. Og hvis det ikke er dårlig nok; dette 

inkluderer Pfizers egne interne data.» 

 

Han kalte covid-vaksinene for den største skandale i medisinens historie.  

 

Steigan kommenterte lakonisk: "Vi har foreløpig ikke registrert noen kommentarer 

til studien fra vaksineprodusentenes eller myndighetenes side." 
https://steigan.no/2023/02/etter-vaksinene-57-ganger-okning-i-dodfodsler/ 

 

217 000 amerikanere vaksinedrept 

I starten av februar 2023 kom informasjonen om at mer enn 217 000 amerikanere 

var drept av korona-vaksinene. Analyser var laget Dr. Mercola.  

 

I "Journal BMC Infectious Diseases" skal covid-vaksine-dødsfallene ligge på et sted 

mellom 217 000 og 332 000 i 2021 alene. Antall alvorlig skade oppgis å være 33 

millioner. 

 

Året etter, altså 2022, var estimatet at tallet vil stige til opptil 600 000. Den 

globale kostnaden er dermed i størrelsesorden 10 til 12 millioner. 

 



Dette går mot Pfizers egne data, som viser at det ikke var noen risiko knyttet til 

disse vaksinene. 

 

"Som nevnt hadde 51 % av de spurte blitt stukket. Av disse rapporterte 15 % at de 

hadde et nytt helseproblem etter vaksinen og 13 % anså det som "alvorlig". 

Sammenlign det med Pfizers seks måneder lange sikkerhetsanalyse som hevdet at 

bare 1,2 % av deltakerne i forsøket rapporterte en alvorlig bivirkning." 

 

En undersøkelse, "Rasmussen Rapports" fra desember 2022, hentet ut tall fra 1000 

amerikanere, 34 prosent fortalte om mindre bivirkninger fra vaksinene, mens 7 

prosent meldte om betydelige bivirkninger. 

 

Kvinnene fikk det. 20 prosent av kvinnene opplevde menstruasjonsforstyrrelser 

etter vaksinering, ifølge en britisk undersøkelse. 

 

En fagfellevurdert italiensk studie publisert i mars 2022 viste at 50-60 prosent av 

kvinner i reproduktiv alder fikk uregelmessig mentrasjonssyklus etter første covid-

19-vaksine. Etter den andre dosen økte graden av uregelmessig menstruasjon til 60-

70 prosent.  

 

Undersøkelsen skaper sterk motreaksjon fordi den går mot narrativet. 
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Strategi for 2023 

 
 

I forbindelse med folkemøtet i Tønsberg 10. desember 2022, var det noen som 

tenke på: 

 

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 være 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 offentlig 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 
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Neste gang krisa kommer 

 

 
Hva gjør vi neste gang det blir pandemi eller en lignende krise? Det nok ikke en 

krise på lang stund nå, sier du kanskje. Men det er fare for at du tar feil. Hva skrev 

VG 9.3.2023: 

 
13:41 Vilde Elgaaen 

FHI: Ny coronabølge kan være på vei 

Funn av coronavirus i avløpsvann og flere innleggelser kan være tidlige tegn på en ny bølge med 

covid-19, ifølge Folkehelseinstituttet. 

 

– Covid-19-epidemien er på et lavt nivå, men de siste ukene har vist en økning i nivået av SARS-

CoV-2 i avløpsvann og noe økning i innleggelser. Dette kan være tidlige tegn på starten av en ny 

bølge, skriver FHI i sin ukerapport. 

 

De ber sykehus og kommuner være forberedt på at det kan komme en ny smittebølge, samtidig som 

den vanlige influensaepidemien kan vare noen uker til. 

 

(NTB) 
 

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad uttalte til TV2 i januar 2023:  

 

– Derfor er det mulig at influensatallene vil stige litt inn i januar og februar, men 

det kan også hende vi er litt over toppen og at det går litt saktere enn med korona, 

sier han. 

 

Ifølge Nakstad må man belage seg på flere «småbølger» med koronasmitte 

fremover, men han tror ikke de vil gi like mange innleggelser. 

 

– Vi håper at 2023 blir et bedre år i så måte. 
https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/mindre-koronasmitte-vi-haper-at-2023-blir-et-bedre-ar/15430032/ 

 

Med andre ord, det er ikke over.  

 

Og siden postulatet her er at covid-19 er et bedrageri, med en test som ikke viser 

smitte eller virus, så risikerer vi jo at personene bak kjører i gang igjen, delvis eller 

for fullt.  

 

En følge av pandemien er at de rikere har blitt rikere, de fattige har blitt fattigere. 

Som en overskrift hos Steigan.no peker på i desember 2020: "USAs milliardærer har 

økt sin samlede formue med 1000 milliarder dollar under pandemien". 

 

Noe som nok har medvirket til at krisen kom, og ble planlagt å komme.  

 



En fikk også splittet familier - etter god gammel kommunistisk målsetting - ved at 

noen vaksinerte seg og noen ikke, noen tok testen og noen ikke, med munnbind og 

uten munnbind, og med begrensninger på hvor mange som kunne være i 

familieselskapet osv. En fikk karantenehoteller, avstandsregler, hjemmekontor, 

hjemmeundervisning - og en fikk oppsving i det digitale forbruket. 

 

Overnasjonaliteten ble større, siden mange av rådene kom fra Verdens 

helseorganisasjon (WHO), som faktisk la premissene ved å erklære pandemi basert 

på kriterier som har forandret seg de siste årene. Spørsmål er hvem som styrer 

WHO, og dets moderorganisasjon FN? Det er sannsynligvis et oligarki. Verden har i 

enda større grad blitt et fåmannsvelde. Vesten har blitt mer som Kina. Et slags 

teknokrati. 

 

Følgelig er det stor sjanse for at en ny pandemi vil komme, eller noe lignende som 

atomkrig, eller cyber-angrep hvor Internett blir borte, eller bankene kollapser og 

digitale valuta kommer som troll opp av en eske, eller UFO'er og invasjon fra 

verdensrommet inntreffer - eller noe lignende. Alt for å få: Problem - reaksjon - 

løsning. Et skritt nærmere kontrollsamfunnet, og så et nytt skritt, steg for steg - 

"kreativ ødeleggelse". 

 

Vi vet fra historien at demokratier kan bli diktaturer, at et autoritært regime kan 

bli enda mer autoritært. Eksempel på det første er nazi-regimet under Hitler, 

eksempel nummer to er Russland under kommunistrevolusjonen som endte i Stalins 

skrekkregime. Interessant nok var vestlige banker og vestlige elitepersoner med å 

støtte dem begge. I førstnevnte tilfelle deltok Rockefeller Foundation, slik de har 

vært med på planlegging av pandemien, Lock Step fra 2010, og rådene får å takle 

den, rapport våren 2020. Eliten svingte seg på nytt. Historiens hjul går sin gang. 

Mer makt til de få og mulighet til å nå målet om færre folk på kloden.  

 

Skal vi la det skje eller skal vi kjempe for det vi har kjært? 

 

Hva gjør vi neste gang når vi vet dette? 

 

Det er ingen grunn til å legge seg ned. En må slåss med det en har. Mental styrke, 

sunn fornuft, solidaritet, kjærlighet, ikke si ja, faktaorientere seg - og søke enhet 

med Skaperen. 

 

En bør ikke legge livet i regjeringen eller myndighetenes hender. De vet ofte ikke 

hva de gjør siden de er innfiltret av eller mottar ordre fra de aller mektigste og 

superrike. Og noen av dem som sitter der er ikke person med empati og 

medmenneskelighet.  

 

Det kan være på sin plass å skape egne og uavhengige samfunn. 

 

 

Kilde:  



https://steigan.no/2020/12/usas-milliardaerer-har-okt-sin-samlede-formue-med-1000-milliarder-dollar-

under-pandemien/ 
 

https://www.vennesla.kommune.no/kommuneoverlegen-deler-av-russen-maa-i-karantene-straks.6388632-

524749.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 35 

 

Innspill og nytt prinsipp basert på den kristne kulturarven 
 

 

Myndighetene fortsetter også å pushe prinsipper om smitte videre inn i lovverket. 

De utformet hundrevis av forskrifter de første to årene av pandemien, men de gir 

seg ikke. I februar 2023 forelå det forslag til ny forskrift med høringsrunde, og 

Folkets koronakommisjonen måtte trå til igjen. Ikke bare var det med menneskelig 

logikk, denne gangen også med et prinsipp tatt fra den kristne kulturarven og 

Bibelen: 

  

 

Forslaget må avvises fordi det bryter med Grunnloven 

 

Forslaget må avvises fordi det bryter med Menneskerettighetene 

 

Forslaget må avvises fordi tilleggsprotokoller fra 1950- og 1960-tallet ikke 

kan avvikle innbyggernes rettigheter 

 

 

Høringssvar 
 

Vi viser til: Høring - endringer i smittevernloven (isolering og smittekarantene) og 

helseberedskapsloven (medisinsk utstyr) 

 
Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endringer-i-smittevernloven-isolering-og-

smittekarantene-og-helseberedskapsloven-medisinsk-utstyr/id2961899/ 

 

Helse- og omsorgsdepartementets forslag går delvis på «ved alvorlig utbrudd av 

allmennfarlig smittsom sykdom å gi forskrifter om isolering, smittekarantene og 

andre begrensninger i bevegelsesfrihet på visse vilkår.» 

 

Men dette bryter mot Grunnloven og Menneskerettighetene. Derfor er forslaget 

ugyldig og må avvises.  

 

Som dere vet:  

 

Grunnloven inneholder de grunnleggende rettslige bestemmelsene om Norges 

statsstyre.  

 

Den endres etter spesielle regler som er gitt i Grunnloven selv. 

 

Det står ingenting om at grunnleggende rettigheter i Grunnloven skal opphøre eller 

forandres på grunn av pandemi eller tolkninger av internasjonale 

tilleggsprotokoller. 

 



Helse- og omsorgsdepartementet virker ikke å forstå dette i og med dette siste 

forslag til lov. Det framstår som om departementet tar seg til rette og misbruker 

makt. Om dette skyldes påtrykk fra WHO (Verdens helseorganisasjon)/FN eller 

World Economic Forum, kan ikke vi si sikkert. Men disse forum er styrt av oligarker. 

Et demokrati, et folkestyre, kan ikke la seg styre eller påvirke av oligarker. 

 

Og i klartekst igjen: 

 

Forslaget må avvises omgående. 

 

 

Departementet trekker fram flere paragrafer fra Grunnloven i sitt forslag, inkludert 

102 og 106 og nevner EMK og tilleggsprotokoll fra 1968 og fra 1953 – som at disse 

skal skyte i filler de virkelige prinsippene fra Grunnloven og Menneskerettighetene. 

Det er feil. 

 

(EMK er Den europeiske menneskerettskonvensjon) 

 

Men også andre paragrafer i Grunnloven er relevante. Vi tar dem med i stigende 

rekkefølge – med korte kommentarer (som kan utvides). 

 

§ 1. 

Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets 

regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk. 

 
Kommentar: At vi er et fritt rike, innebærer også at vi skal unngå strenge restriksjoner og lover 

basert på definisjoner fra WHO (som gjør om definisjoner på pandemier etter eget hodet, med 

personer som Bill Gates sentralt).  

 

§ 2. 

Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre 

demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. 

 
Kommentar: Den kristne arv er vesentlig. Demokrati er viktig. Menneskerettighetene likeså. 

Artikkel 13 har i seg bevegelsesfrihet. 

 

§ 4. 

Kongen skal alltid bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion. 

 
Kommentar: De kristne prinsipper, alt land tilhører Gud, alle kropper tilhører Gud, se nedenfor.  

 

§ 92. 

Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er 

nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om 

menneskerettigheter. 

 
Kommentar: En skal sikre og respektere menneskerettighetene. Ikke undergrave dem, slik det bli 

forsøkt med dette lovforslaget.  



 

§ 93. 

Ethvert menneske har rett til liv. Ingen kan dømmes til døden. 

 

Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende 

behandling eller straff. 

 

Ingen skal holdes i slaveri eller tvangsarbeid. 

 

Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og bekjempe tortur, slaveri, 

tvangsarbeid og andre former for umenneskelig eller nedverdigende behandling. 

 
Kommentar: Isolasjon er en form for tortur. Og hvis en ikke undersøker det faglige grunnlaget 

skikkelig, risikerer en at feilaktig vitenskap undergraver innbyggernes frihet.  

 

§ 94. 

Ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte uten i lovbestemte tilfeller 

og på den måte som lovene foreskriver.  

 

Frihetsberøvelsen må være nødvendig og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep. 

 
Kommentar: Korona-pandemien hadde en dødelighet under influensa første året, myndighetene 

brøt denne paragrafen. Det er ingen grunn til at de skal få et redskap til å gjøre det igjen.  

 

§ 96. 

Ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom. 

 

Enhver har rett til å bli ansett som uskyldig inntil skyld er bevist etter loven. 

 

Ingen kan dømmes til å avstå fast eiendom eller samlet formue, med mindre 

verdiene er benyttet til eller er utbytte fra en straffbar handling. 

 
Kommentar: Loven må være basert på det lovverket selv legger opp til, den kan ikke stride mot seg 

selv slik som her: Et lovforslag går imot loven som helhet (altså Grunnloven som den skal være en 

del av). 

 

§ 98. 

Alle er like for loven. 

 

Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. 

 
Kommentar: PCR-testen under pandemien blir av mange omtalt som misvisende. Den foreslåtte lov 

åpner for konstruert virkelighet – basert på feilaktig test og testing og følgelig 

forskjellsbehandling.   

 

 

§ 100. 

Ytringsfrihet bør finne sted. 



 
Kommentar: De siste årene har kritikk av covid-19-tiltak og påfølgende vaksinasjon blitt sensurer 

på sosiale medier i Norge – uten at myndigheter eller storting har grepet inn. Dette skader eller 

ødelegger demokratiet og gjør oss ensrettet slik at forslag som dette kommer opp.  

 

 

§ 102. 

Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin 

kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. 

 

Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet. 

 
Kommentar: Til og med i høringsdokumenter går det fram at departementet ser utfordring 

vedrørende denne paragraf. Å innføre den foreslåtte lov bryter klar med respekt for privatliv og 

den lager en mulig sykdom til en form for straff om tiltak gjennomføres. Et juridisk og medisinsk 

makttriks.  

 

§ 104. 

Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål 

som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med 

deres alder og utvikling. 

 

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et 

grunnleggende hensyn. 

 

Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge 

forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den 

nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen 

familie. 

 
Kommentar: Hvordan vil barn oppleve at eventuelt foreldre og andre i familien blir tvunget inn i et 

isolat? Barn og unge ble også unødvendig nedstengt i starten av pandemien. Det viser hvor farlig 

det er når myndighetene er fokusert på kontroll og ikke foretar eksempelvis en kost-nytte-analyse.  

 

 

§ 106. 

Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser 

og velge sitt bosted der. 

 

Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en 

effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere kan 

ikke nektes adgang til riket. 

 
Kommentar: Forslaget til forskrift/lov kolliderer med dette – og dermed må lovforslaget som sagt 

stoppes omgående.  

 

§ 113. 

Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov. 



https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17 

 
Kommentar: Myndighetene må forstå at innbyggernes rettighet ikke kan overkjøres, uansett. Går 

en inn på det medisinskfaglige, ser en også mange motsetninger og feil.  

 

 

Menneskerettsloven 

Departementet viser til en tilleggsprotokoll fra 1968 i EMK 

(Menneskerettsloven/Den europeiske menneskerettskonvensjon) og dette punktet:  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/*#KAPITTEL_emke/p4 

 

3. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as 

are in accordance with law and are necessary in a democratic society in the 

interests of national security or public safety, for the maintenance of ordre 

public, for the prevention of crime, for the protection of health or morals, or 

for the protection of the rights and freedoms of others. 

 

Vi mener dette overhode ikke slår i hjel prinsippene i Grunnloven og i 

Menneskerettighetene utgått av FN. Hva menes eksempelvis med «restriksjoner» og 

«beskyttelse av helse eller moral»? En kan si at nedstengingen våren 2020 var et 

angrep på helse og moral – og følgelig trengte innbyggerne beskyttelse mot 

myndighetenes tiltak. Det er ingenting i dette punktet i EMK som sier at en forskrift 

eller lov skal innføres. Dette framstår som et makttriks fra departementets side og 

må avvises. 

 

Vi husker godt hvordan departement og myndighetene kom med hundrevis av 

forskriftsendringer i 2020 og 2021. Det var trakassering av innbyggerne.  

 

Et uforholdsmessig inngrep.  

 

Departementet viser også til EMK -  vedlegg 1 og punkt 5 som trådte i kraft 1953.  

 

En merker seg denne informasjon: «Teksten er for Norges del endret i samsvar med 

bestemmelsene i protokoll 15, som trådte ikr. 1 august 2021. (Protokoll 15 har tatt 

opp i seg tidligere endringsprotokoller, herunder protokollene 2, 3, 5, 8, 9, 11 og 

14).» 

 

Teksten ble endret midt i den verste covid-19-perioden da frykte og hysteri ledet 

an. Det vil sannsynligvis svekke dokumentet.  

 

«Art 5. Rett til frihet og sikkerhet 

1. Enhver har rett til frihet og personsikkerhet. Ingen skal berøves friheten 

unntatt i følgende tilfeller og i samsvar med en prosedyre foreskrevet i loven: 

 

e. lovlig internering av personer for å forhindre spredning av smittsomme 

sykdommer, av personer med uforstand, alkoholikere eller narkomane eller 

omstreifere;» 



 

Punkt E nevnes i departementets forslag.  

 

Men dette ivaretas allerede av smittevernloven: 

«§ 1-5.Grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak 

Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig 

begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter 

en helhetsvurdering.  

Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning 

fra den eller de tiltaket gjelder.» 

 

Å komme med flere paragrafer virker overdrevet.  

 

Merk også hensikten med EMK: 

 

Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (forkortet EMK) er en konvensjon som har 

til hensikt å beskytte menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/*#KAPITTEL_emke-1 

 

 

Covid-19 er et bedrageri 

Et utgangspunkt for forslaget er covid-19 – men over hele verden kommer 

sannheten om denne pandemien fram: Det er et bedrageri. 

 

Den norske stat kan ikke basere seg på et bedrageri.  

 

I dette viser vi til blant annet boka «Myten om smitte» av Thomas S. Cowan MD og 

Sally Fallon Morell, fra 2020.  

 

Når det gjelder beviset for at det akutte respiratoriske syndromet coronavirus 2 

(SARS-CoV-2) er årsaken til det nye settet med symptomer, peker boka på: 

 

Fire artikler i Kina ble sitert som bevis for at den ny viruset, covid-19-viruset, var 

den sannsynlige årsaken til den nye sykdommen.  

 

En gjennomgang av de fire studiene, basert på postulater av virolog Thomas Rivers 

fra 1937 som går på å bestemme smitte-egenskapene til virus, følger.  

 

Postulatene er: 

 

1 Viruset kan isoleres fra syke verter. 

 

2. Viruset kan dyrkes av vertsceller.  

 

3. Bevis for at viruset kan filtreres, viruset filtreres fra et medium som også 

inneholdt bakterier. 

 



4. Det filtrerte viruset vil produsere tilsvarende sykdom når det dyrkede viruset 

brukes til å infisere forsøksdyr. 

 

5. Viruset kan isoleres på nytt fra det infiserte forsøksdyret. 

 

6. En spesifikk immunrespons på viruset kan oppdages. 

 

Fra boka (s. 50-51): 

 

«Ingen av disse fire studiene oppfylte alle seks postulatene. Av de fire studiene som 

sies å bevise at et coronavirus forårsaket denne sykdommen var det ikke en eneste 

av dem som oppfylte de tre først postulatene, og ingen av dem tok fatt i punkt fire 

og fem. Ett av studiene hevdet å finne en immunrespons (postulat seks) ved å se på 

antistoffnivåer fra pasienten. 

 

De to første studiene er ærlige nok til å hevde at det bare er en sammenheng 

mellom coronavirus og sykdommen. Den tredje studien hevder at coronavirus er 

«identifisert» som det forårsakende middel. Mens den tredje studien fra McMaster 

University hevder falskt at coronavirus er sykdomsårsaken og at viruset «satte i 

gang pandemien», men uten bevis for å støtte disse uttalelsene.  

 

Disse studiene viste aldri at alle mennesker med covid-19 hadde samme sett med 

symptomer. De renset aldri noe virus fra de syke menneskene; demonstrerte aldri 

fraværet av viruset fra folk som var friske; de viste aldri at overføring av renset 

virus kan gjøre at folk blir syke.» 

 

Konklusjon:  

 

«Dette er vitenskapelig svindel av første klasse.»  

 

Hvis myndighetene mener dette som framkommer her fra «Myten 

om smitte» er feilaktig, ber vi dere kontakte oss omgående. Hvis 

ikke dere responderer innen fire uker, tar vi det som en bekreftelse 

fra dere at boka er korrekt.  
 

 

I tillegg viser vi til våre andre rapport om koronapandemien: 
https://bullotidende.wordpress.com/2022/03/12/to-ars-rapporten-fra-folkets-koronakommisjon/ 

 

 

Vi regner med at dere har tilgang til Menneskerettighetene, men for 

sikkerhetsskyld tar vi med artikkel 13, første del:  

 

1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en 

stats grenser.  

 



 

Prinsipp basert på vår kristne kulturarv og Grunnloven 
 

Vi innser at myndighetene er under et voldsom press fra oligarkene i FN og WHO 

(Verdens helseorganisasjon), World Economic Forum, BlackRock med flere. 

Innbyggernes rettigheter rammes og frihetene svekkes – slik dette nye forslaget fra 

Helse- og omsorgsdepartementet viser. 

 

Det er derfor nødvendig med å trekke fram et viktig prinsipp – som utgår fra vår 

kristne kulturarv og Grunnloven. 

 

Dette prinsippet må være allmenngyldig i Norge og resten av verden: 

 
Våre naturgitte rettigheter 

 

Født fri på Guds jord: Den kristne kulturarv – forebygging mot urett fra myndigheter og eliter 

 

Vi trenger å bygge videre på den kristne kulturarv og vår grunnlov.  

 

Det er viktig å ha et åndelig fellesskap i en vanskelig tid. 

 

Samfunnskriser, som korna-pandemien og Ukraina-krigen, har dype årsaker, inkludert spirituelle.  

 

Disse er uttrykt i Bibelen – skriften sentral i vår kristne kulturarv. Her angis det at vi ved Guds hjelp 

kan stå sammen mot de negative kreftene.  Det er to aspekter vi vil peke på i første omgang: Det er 

Jesu ord: «Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud!» (Markus 12,17). Og 

det er innledningen av Evangeliet etter Johannes. 

 

For å ta Jesu ord først, som i praksis betyr: Alt land tilhører Gud. Alt hav tilhører Gud. Alle 

kropper, med eventuelle utslipp fra disse, tilhører Gud.  

 

Hva kan du da gi keiseren, hva kan du gi investorer og stat? Du kan gi dem deres logoer – ikke et 

korona-pass som viser din status eller karbon-pass som skal vise ditt forbruk basert på menneskelig 

kriterier oppstilt av ulike makthavere. Det er ikke naturlig – og må avvises. 

 

Om Evangeliet etter Johannes, kapittel 1: 

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt 

er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. 

 

Kort sagt: Alt som er skapt er gjort gjennom Jesus Kristus.  

 

Ordet er Logos. Jesus Kristus, ordet, er iboende i naturen. Og naturen ble skapt gjennom ham. 

Rekkefølgen, prinsippene i naturen er et produkt av Kristus Logos. Naturen er den første 

åpenbaringen. Man kan ikke forkaste naturordenens lære.  

 

Jesus Kristus er altså prinsippene og lovene i naturen. Logos - som er naturlovene.  

 

Lovene uttrykker viljen til Logos.  

 

Men menneskene alene har deformert dette.  



 

På samme tid: Mennesket er på sin måte "frelst" når det knytter sinnet til den guddommelige logos.  

 

Jesus sier: "Mennesket lever IKKE av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn".  

 

Naturlovene, «The Laws of Nature, Natural Law», kommer ut av Guds munn.  

 

Menneskene kan IKKE leve uten eller fornekte naturlovene. 

 

Og et menneske eller en sammenslutning av mennesker kan ikke eie skaperverket eller deler av 

skaperverket.   

 

Myndighetene kan ikke ta myndighet over kroppene våre og bruke disse i en form for 

byttehandel om frihet – som allerede er medfødt og naturgitt.   

 

Naturretten/naturloven: Dette øverste og helligste vernet vi mennesker har er rettighetene vi 

innehar i kraft av å være levende. Vi her en medfødte rett til å leve som frie og uavhengige 

individer - fri fra statsmakt og totalitære overgrep mot våre naturgitte, medfødte og 

ukrenkelige rettigheter 

 

Alt som er skapt av Gud, av naturen, har forrang overfor menneskeskapt juss. All lov må hente 

sin autoritet fra noe. Hvis du henter autoritet som ikke har legitimitet, men som kun henter sin 

kraft fra interesser, så må den tape fordi naturretten er sterkere.  

 

Når vi bruker «lov», beskriver vi derfor et system basert på Guds lover, men utvidet til å omfatte 

lovgivning og andre lover og kjennelser. "Lov"-delen er skapt av Gud. Resten er skapt av mann - 

mannens lov. 

 

Under loven er du en skapning av Gud, en sjel levende og inkarnert som et menneske av kjøtt 

og blod, født fri for enhver plikt overfor enhver annen mann eller selskap, med fri vilje og 

absolutt ansvar for sine handlinger overfor Gud. 

 

Offentlige lover eksisterer for å gi «FORDELER og PRIVILEGIER» til borgere som godtar å bli styrt. 

Regjering, «Government», betyr «to govern» (control of) ment (the mind). Fordeler og privilegier 

tilraner seg ikke FØDSELSRETT, rettigheter som er medfødte eller iboende. Dermed erstatter 

fødselsrett lover, mandater og unntak. Kroppslig autonomi er en FØDSELSRETT. Du kommer til 

denne verden alene. Du forlater denne verden alene, uten godkjenning fra myndighetene. 

 

Konklusjon: Prinsippene framlagt her, basert på vår kristne kulturarv, er ikke forenlig med 

tiltak som korona-pass eller mulig karbon-pass eller lignende innretninger. Disse må avvises. De 

naturgitte prinsipper står over regler skapt av politikere og byråkrater med innflytelse fra 

vitenskapsfolk, gigantiske selskaper med mer. 

 

(Når det gjelder ethvert mandat, er det viktig å forstå at alle unntak (medisinsk, religiøs eller 

filosofisk/personlig tro) er fundamentalt ulovlig, fordi de overfører en iboende menneskelig 

RETTIGHET til et PRIVILEGE, under forutsetningen om at du erkjenner, og dermed ofrer eller 

mister dine naturlige FØDSELSRETT til en ekstern autoritet.) 

 

Vi konkluderer igjen:  

 

Dette forslaget om en ny forskriftshjemmel i smittevernloven § 4-3 a må avvises.  



 

 

Med vennlig hilsen Folkets koronakommisjon                                18.2.2023 

 
Kontakt: folketskoronakommisjon@gmx.com 

 

Kontaktperson: S.I. Johansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 36 

 

WHO kjenner sin besøkelsestid – vil underlegge seg verden 
 

 

Krigen i Ukraina startet 24. februar 2022, Russland angrep. Presidenten i Russland, 

Vladimir Putin, uttalte da at det handlet om en "spesial militær operasjon" som 

gikk på å "demilitarisere" og "denazifisere" Ukraina. Men som historien nok viser 

oss, når du har fokus i en retning, kan det lett skje noe i en annen. Hva var det 

denne gang? Jo, WHO (Verdens helseorganisasjon) foreslo 3.3.2022 en ny 

pandemitraktat som skulle startet opp i 2024.  

 

Det er mulig å tenke seg at Putin og Russland ble oppmuntret til å gå til et slik 

angrep, som et ledd i The Great Reset/Agenda 2030/ og for å dekke over skader 

etter korona-tiltakene og vaksinene – og altså gjøre at motstanden mot WHOs 

planer ble svekket. Som i romanen «1984», krigen er ment å være permanent, ikke 

vinnes, for å oppnå gevinst på et annet sted. Krigen i Ukraina kan dessuten ha 

åpnet for et annet mål:  

 

Russisk sentralbank lanserer pilotprogram for digital rubel innen 2023. 

 

Som svar på vestlige sanksjoner, fortsetter Russland sitt arbeid for å utvide 

tilgjengeligheten av digitale finansielle tjenester. 

 

Pilotprogrammet vil involvere digitale valutatransaksjoner med andre 

sentralbanker rundt om i verden som fortsatt er villige til å gjøre forretninger 

med Russland til tross for vestlige sanksjoner. 
https://citizens.news/623131.html 

 

Den kan lett koblet til denne informasjon fra 2021:  

 

LONDON: Et digitalt pund må være kjernen i Storbritannias innsats for å styrke 

City of Londons globale attraksjon som finanssenter etter Brexit, sa tenketanken 

CityUnited Project fredag. 
https://economictimes.indiatimes.com/markets/forex/digital-pound-would-boost-post-brexit-city-of-london-

think-tank-says/articleshow/81992242.cms?from=mdr 

 

Vi snakker om: Digitale sentralbankpenger (DSP), engelsk Central bank digital 

currency (CBDC) er digital valuta, utstedt av en sentralbank. 

 

Tilbake til WHO: Dr. Mercola uttalte at denne traktaten gir WHO i utgangspunktet 

"total autoritet og makt til å anvende en helhetlig tilnærming til sykdom, enten 

den er ekte eller innbilt, og "uten hensyn til alle de forskjellige omstendighetene 

som finnes i det enkelte land." 
https://wethepundit.com/be-warned-whos-pandemic-treaty-will-destroy-all-remaining-freedoms-and-unleash-

a-global-medical-dictatorship-naturalnews-com-3/ 

 



Forening Lov og Helse laget et opprop på Underskrift.no. Den handlet om at norske 

myndigheter så fort som mulig erklærer overfor WHO at en internasjonal 

pandemiavtale er uakseptabel for Norge - og vi trekker tilbake signering av den.  
https://www.underskrift.no/vis/12339/ 

https://lovoghelse.no/2022/11/30/opprop-nei-til-who-traktat/ 

 

Begrunnelsen for oppropet:  

 

«WHO har dirigert hvordan Norge, Europa og det meste av verden har håndtert 

covid-pandemien. En pandemi-håndtering som har vært unik i historisk 

sammenheng når det gjelder å gjøre skade på folks helse og økonomi m.m. Nå er 

det under oppseiling en WHO-traktat som vil styrke WHOs muligheter til å 

bestemme og styre enkeltlands beslutninger i tilfelle fremtidig pandemi. WHO vil 

blant annet stramme skruen til ytterligere når det gjelder sensur av informasjon, 

slik at bare WHOs egen informasjon når ut til folket. 

 

I tillegg har det fra USA kommet forslag til noen endringer i et lovverk som 

allerede ligger der (IHR 2005) og som umiddelbart ble implementert av WHO. 

Tidligere har WHO gitt råd til nasjonale myndigheter, men disse endringene 

transformerer WHO fra å være et rådgivende organ for nasjonale myndigheter til 

et overstyrende organ, og WHO vil kunne få dramatisk makt over sine 194 

medlemsland. Traktaten vil dermed gi WHO makt til å påby for eks. vaksinepass, 

portforbud og påbudt vaksinering over hele verden, og på tross av at det enkelte 

medlemsland ikke skulle ønske dette. Det er fortsatt vanskelig å spå hvor store 

mulighetene er for et enkeltland til å motsette seg påbudene, men en slik WHO-

traktat vil ta oss mange skritt nærmere å være underlagt en slags 

“verdensregjering” formelt sett styrt av WHO. 

 

EU er sammen med WHO en sterk pådriver for denne traktaten, og sier blant annet 

følgende om traktaten: 

 

This Treaty on Pandemics would be rooted in the constitution of the World Health 

Organisation. It will support the principle of “health for all”. And through this 

treaty, our main goal is to foster a comprehensive approach to better predict, 

prevent, and respond to pandemics; to strengthen global capacities and resilience; 

to ensure fair access to medical solutions; and to bolster international alert 

systems, data-sharing, and cutting-edge medical research. 

 

Og videre: 

COVID-19 has exposed weaknesses and divisions across our societies. Now it’s time 

to come together as one global community. To build a pandemic defence for 

future generations, that extends far beyond today’s crisis. For this, we must 

translate the political will into concrete actions. Just like after the atrocities of 

World War II, visionary leaders came together, to build a multilateral model and 

to strengthen international cooperation. 

 



Selv om mye kan høres tilforlatelig ut, og kan virke å ha gode hensikter, er det 

viktig å forstå hva slags implikasjoner dette kan ha for Norges suverenitet. Norge 

har (naturligvis) allerede signert på traktaten, faktisk på forhånd før 

avstemmingen, men i avstemningen i mai 2022 var det tilstrekkelig mange land 

som stemte imot slik at implementeringsprosessen ble forsinket for en periode. 

Målet er at traktaten skal være ferdigstilt innen 2024.» 

 

En bør merke seg i dette at WHO-leder i mars 2020, rett etter at pandemien ble 

erklært av organisasjon, var ute i BBC og sa "test, test, test". 
https://www.bbc.com/news/av/world-51916707 

 

Hva? På en test som ikke virker? Altså en svindel. Hva kan vi da vente oss i 

framtiden? Igjen må en ta det inn over seg: Vi kan ikke bygge internasjonale 

avtaler og suverenitetsavståelse på løgn og bedrag. Da stå vi overfor en framtid 

hvor de med mest makt dikterer utvikling og kontrolltiltak etter sine egne 

subjektive innskytelser. Demokrati, grunnlov og menneskerettigheter fordunster. 

Og vi mister friheten vår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 37 

 

Brudd på menneskerettigheter og forbrytelse mot menneskeheten 
 

 

Før det ble forsøkt å finne en strategi, var det nødvendig å se på om våre 

rettigheter var krenket og om vi stod overfor en grenseløs forbrytelse. Et brev ble 

sendt politi, påtalemyndighet, domstol, Den internasjonale straffedomstol, statlige 

organ, kommuner og politikere med flere – ber vi om at en etterforskning 

etableres. 

 

Ingen av de som fikk henvendelsen svarte. Ingen. Hvorfor skal vi ha tillit til 

institusjoner som ikke responderer? 

 

Vi står faktisk over mulige brudd på menneskerettighetene og en forbrytelse mot 

menneskeheten? 

 

 

 

Vaksinene dreper innbyggere og fører til store lidelser? 

 

Covid-19 er et bedrageri? 

 

Står vi overfor brudd på Menneskerettighetene og forbrytelse mot 

menneskeheten? 

 

Til 

 

Sør-Øst politidistrikt, Tønsberg tingrett, Norges høyesterett, Justis- og 

beredskapsdepartementet, Politidirektoratet, Kripos 

 
Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet, KS, Folkehelseinstituttet, Helse- og omsorgskomitten på 

Stortinget, ulike kommuner og politikere på Østlandet, Amnesty International, Den internasjonale 

straffedomstol (ICC), TV2, Nettavisen med flere 

 

Har kommuner og statlige myndigheter med sine covid-19-tiltak, inkludert 

vaksinering, brutt Menneskerettighetene og utført en forbrytelse mot 

menneskeheten? 

 

Vaksineringen fører til død og lidelse over hele verden, også i Norge. Se 

dokumentasjon nedenfor. 

 

Kommunene og statlige norske myndigheter, pluss Folkehelseinstituttet, har i 

lengre tid stått i spissen for vaksinering med de moderne mRNA-vaksinene og 

drevet positiv informasjon for disse. 

 



Det framstår for oss slik at dette er og har vært brudd mot Menneskerettighetene 

og en forbrytelse mot menneskeheten. 

 

Dette bør politi, påtalemyndighetene og domstolene se nærmere på. Innbyggernes 

liv og helse står på spill. 

 

Hvorfor kommuner og staten kan ha brutt Menneskerettighetene, vi anfører: 

 

FNs Menneskerettigheter 

 

https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/fns-verdenserklaering-om-

menneskerettigheter 

 

Artikkel 3. 

 

Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet. 

 

Korona-vaksinene fører til dødsfall og lidelser. Det kan være snakk om 20 millioner 

døde allerede som følge av vaksinering verden over. I Norge er det få anslag, men 

det kan fort dreie seg om tusener. Enda flere har fått bivirkninger. Vitenskapelig 

er det tvilsomt om viruset er isolert etter korrekte vitenskapelig metoder. Testen 

som skal påvise viruset framstår også som særdeles unøyaktig eller rent juks. 

Siden 5G-teknologien ble rullet ut i Norge på samme tid som viruset angivelig 

skulle utgjøre en fare, er det dessverre grunn til å tro at det som påstås å være et 

virus i praksis er skader fra 5G og elektromagnetisk stråling. En retter baker for 

smed. Et rent bedrageri som også rammes av straffeloven. 

 

Artikkel 5 

 

Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende 

behandling eller straff. 

 

Å påføre eller presse befolkningen til å la seg vaksinere med eksperimentelle 

produkter som jo en mRNA-vaksine er, med alle de dokumenterte lidelsene, er en 

grusom form for behandling. 

 

Artikkel 7. 

 

Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av 

loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne 

erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering. 

 

Artikkel 12. 

 



Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og 

korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens 

beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep. 

 

Artikkel 13. 

 

1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en 

stats grenser. 

 

2. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til 

å vende tilbake til sitt land. 

 

Artikkel 27. 

 

1. Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til 

å få del i den vitenskapelige fremgang og dens goder. 

 

2. Enhver har rett til beskyttelse av de åndelige og materielle interesser som er et 

resultat av ethvert vitenskapelig, litterært eller kunstnerisk verk som han har 

skapt. 

 

Korona-sertifikat er innført av Stortinget i sommer, derfor brytes artiklene 7, 12, 

13 og 27. I tillegg kommer nedstengingen av landet og andre tiltak. 

 

Det gir føringer opp mot lignede tiltak, som eksempelvis «karbon-sertifikat» som 

igjen betyr et kontroll-tyranni. 

 

Artikkel 25. 

 

1. Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families 

helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige 

sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, 

arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter 

som skyldes forhold han ikke er herre over. 

 

2. Mødre og barn har rett til spesiell omsorg og hjelp. Alle barn skal ha samme 

sosiale beskyttelse enten de er født i eller utenfor ekteskap. 

 

Vi anfører at vi har rett til helseomsorg, og skal dermed ikke utsettes for 

helsefrykt basert på et feilaktig grunnlag. 

 

Artikkel 28. 

 

Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de 

rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring. 

 



Å basere et samfunn på virusfrykt som ikke kan begrunnes nøyaktig vitenskapelig, 

eller en tvilsom/feilaktig test, bryter med denne artikkelen. 

 

 

Om domstolene og påtalemyndighetenes ansvar: 

 

Artikkel 8. 

 

Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot 

handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller 

lov. 

 

Dette kan naturligvis utvides etter hvert som etterforskningen avdekke flere 

forhold. 

 

Det er myndighetene som skal etterforske slike ting. Domstolene skal følge opp. 

Hvis ikke dette skjer, så kan Den internasjonale straffedomstol komme inn. 
https://snl.no/Den_internasjonale_straffedomstol_-_ICC 

 

Politiet opplyser selv: «Kripos har det nasjonale ansvaret for etterforsking av 

krigsbrotsverk, folkemord og brotsverk mot menneskeslekta.» 

 

Straffeprosessloven, inkludert: § 224. Etterforsking foretas når det som følge av 

anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det 

foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige. 

 

Vi viser til «andre omstendigheter», men politiet kan naturligvis også selv gå til 

anmeldelse. 

 

Politiloven er dessuten relevant 

 

Vi ber om at det igangsettes etterforsking snarest. Påtalemyndigheten og 

domstolene har et spesielt ansvar. 

 

Om mulig forbrytelse mot menneskeheten: 

Vi ser til paragrafene i Straffeloven, paragraf 101 – folkemord og paragraf 102 – 

forbrytelse mot menneskeheten: 

 

 

§ 101.Folkemord 

 

For folkemord straffes den som i hensikt helt eller delvis å ødelegge en nasjonal, 

etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe 

 

a. 

dreper ett eller flere medlemmer av gruppen, 



 

b. 

forårsaker betydelig skade på kropp eller helse til ett eller flere medlemmer av 

gruppen, 

 

c. 

utsetter ett eller flere medlemmer av gruppen for levevilkår som tar sikte på å 

fysisk ødelegge gruppen, helt eller delvis, 

 

d. 

iverksetter tiltak overfor ett eller flere medlemmer av gruppen som tar sikte på å 

forhindre fødsler innenfor gruppen, eller 

 

e. 

med makt overfører ett eller flere barn fra gruppen til en annen gruppe. 

 

 

I dette tilfeller med vaksiner må det sees på om disse har ødelagt etniske 

nordmenn, små og store. Det ser for oss ut at punkt a, b og d er i bildet. Punkt d 

går på at vaksinene gjør at kvinner blør mer enn normalt og dermed kan det bli 

vanskeligere å bli gravid. Informasjon viser også at mange aborterer etter at de har 

tatt vaksiner. 

 

 

§ 102.Forbrytelse mot menneskeheten 

 

For forbrytelse mot menneskeheten straffes den som, som ledd i et utbredt eller 

systematisk angrep rettet mot en sivilbefolkning, 

 

a. 

dreper en person, 

 

b. 

utrydder en befolkning helt eller delvis, herunder utsetter den eller deler av den 

for levekår som tar sikte på å utrydde befolkningen helt eller delvis, 

 

c. 

gjør en person til slave, 

 

d. 

deporterer eller tvangsflytter en befolkning i strid med folkeretten, 

 

e. 

fengsler eller på annen alvorlig måte berøver en person friheten i strid med 

grunnleggende folkerettslige regler, 

 



f. 

torturerer en person i vedkommendes varetekt eller kontroll ved å forårsake 

alvorlig psykisk eller fysisk smerte, 

 

g. 

utsetter en person for voldtekt, seksuelt slaveri eller tvungen prostitusjon, 

tvungent svangerskap, tvangssterilisering eller annen 

tilsvarende grov seksuell vold, 

 

h. 

utsetter en identifiserbar gruppe for forfølgelse ved å berøve ett eller flere 

medlemmer av gruppen grunnleggende menneskerettigheter på politisk, 

rasemessig, nasjonalt, etnisk, kulturelt, religiøst, kjønnsbasert eller annet 

folkerettsstridig grunnlag, 

 

i. 

på vegne av, eller med samtykke, støtte eller tillatelse av en stat eller en politisk 

organisasjon bidrar til at en person forsvinner ufrivillig, med det forsett å unndra 

vedkommende fra lovens beskyttelse for et lengre tidsrom, 

 

j. 

innenfor rammen av et institusjonalisert regime basert på én rasemessig gruppes 

systematiske undertrykking og dominans over en eller flere andre rasemessige 

grupper begår en apartheidforbrytelse ved å foreta umenneskelige handlinger av 

samme eller liknende art 

 

som de som er omfattet av paragrafen her i den hensikt å opprettholde regimet, 

eller 

 

k. 

begår en annen umenneskelig handling av liknende art som forårsaker store lidelser 

eller alvorlig skade på kropp eller helse. 

 

 

Vaksinene, og nedstengningen og koronatiltakene, framstår som et systematisk 

angrep mot sivilbefolkning. 

 

At vaksinerte kvinner mister barnet eller ikke kan blir gravide på grunn av 

blødninger går inn under punkt g – er vårt syn. 

 

Punkt K er også i bildet – umenneskelig handling. 

 

Mulig straff: 

§ 108.Forbund om og tilskynding til folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og 

krigsforbrytelse 

 



Med fengsel inntil 10 år straffes den som inngår forbund med noen om å begå 

lovbrudd som nevnt i §§ 101 til 107. Det samme gjelder den som direkte og 

offentlig tilskynder noen til å begå et slikt lovbrudd. 

 

Tilføyd ved lov 7 mars 2008 nr. 4 (ikr. 7 mars 2008 iflg. res. 7 mars 2008 nr. 225). 

§ 109.Overordnedes ansvar 

 

For krenkelse av overordnedes ansvar straffes en militær eller sivil leder eller en 

som faktisk opptrer som det, dersom personer under vedkommendes effektive 

myndighet og kontroll begår en forbrytelse som nevnt i §§ 101 til 107, når 

forbrytelsen er et resultat av at lederen ikke har utøvd forsvarlig kontroll over 

dem, og lederen 

 

Oppsummert: Vi kan ikke skjønne annet enn at kommunene og de statlig 

myndigheter har overtrådt Menneskerettighetene, og dermed også Grunnloven, og 

har vært – og er – med på en forbrytelse mot menneskeheten. 

 

Politi, påtalemyndigheten og domstolene bør iverksette etterforskning, slik de er 

forpliktet til. 

 

Vi mener også at den internasjonale straffedomstol (ICC) bør vurdere å foreta en 

gjennomgang. 

 

Det vil sannsynligvis være naturlig å stoppe all vaksinasjon inntil videre. Testing 

bør også bli vurdert stanset. 

 

Vi vedlegger dokumentasjon som viser at covid-19 er et bedrageri, at vaksinene er 

farlig/dødelig og at testen er juks. 

 

Dessuten viser vi til Nürnbergprisippene hvor forbrytelser mot menneskeheten 

inngår. 

 

Det er selvsagt mye annen informasjon som kan gjennomgås og som ikke er tatt 

med her. Ta gjerne kontakt om dere trenger mer fra oss. 

 

 

Med vennlig hilsen Folkets koronakommisjon                                                     

25.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 38 

 

Et scenario for framtiden 
 

 

Naturligvis skal en være optimister når det gjelder framtida. Men er det noe covid-

19-tida har lært oss, er det vel at de mektige overstyrer oss, enten viruset finnes 

eller ikke finnes. Dermed er vi åpne for å se på John Coleman's framtidsbeskrivelse 

i boka "Conspirators Hierarchy: The Committee of 300", slik den er gjengitt i en 

annen bok: "Den globala statskuppen".  

 

Coleman beskriver elitens mål: Et system uten middelklasse, bare herskere og 

undersåtter er til - ingen individuell frihet. skal du ha mat eller husrom, må du 

være totalt lydig. Alle i verdensstaten blir merket med et ID-nummer og alle data 

om den enkelte samles og gjøre tilgjengelig for myndigheten. De overflødige blir 

eliminert.  

 

"Minst 4 milliarder "verdiløse spisere" skal elimineres inn mot år 2050 gjennom 

begrenset krig, organiserte epidemier av dødelige hurtigvirkende sykdommer og 

sult. Energi, mat og vann skal holdes nede på overlevelsesnivå for ikke-eliten, og 

begynne med de hvite befolkningene i Vest-Europa og Nord-Amerika og siden bli 

spredt til andre raser. Befolkningen i Canada, Vest-Europa og USA kommer til å 

desimeres hurtigere enn på andre kontinenter, til verdens befolkning når et 

overkommelig nivå på 1 milliard, hvorav 500 millioner kommer til å bestå av 

kinesiske og japanske raser, utvalgte for at de mennesker som har blitt styrt med 

fast hånd i århundrer og som er vant til adlyde autoriteter uten å tvile.» 

 

Det er ikke alt: Bare industri for eliten finnes, all valuta skal være digital – ditt 

bankkort avstenges om du ikke følger reglene. Og de som sitter på toppen er som 

tittelen avdekker 300 personer. I denne grupper inngår de europeiske kongehus, 

politikere, forretningsmenn og finansfolk – fra selskaper som World Economic 

Forum, Royal Dutch Shell, IBM, Club of Rome, FN, Bilderberggruppen og Fabian 

Society, for å nevne noen. 

 

Det er fristende å hente fram Bibelen, og Johannes åpenbaring - omtalt som en 

apokalypse, en fortelling om endetiden. Vi får satse på at verden ikke blir ødelagt 

enda. Men kapittel 13 med sine vers om dyrets merke gir en spesiell mening:  

 

15. Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale, og til å få drept 

alle som ikke tilba dyrets bilde.  

 

16. Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et 

merke på sin høyre hånd eller på pannen.  

 

17. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller 

det tall som svarer til navnet. 



 

18. Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For 

det er et menneskes tall, og tallet er 666. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 39 

 

Tyranni, teknokrati, makt og Satans plan 
 

 

Hva dreier det hele seg om? Covid-19 er en del av tyranniet fra George Orwell 

«1984»? Teknokrati a la Kina skal innføres i Vestens land? Handler det om 

maktsultne elitepersoner, ikke jordiske skapninger i 4. dimensjon eller er Satan i 

sving? 

 

Alle teoriene har vært luftet, og en kan vel ikke utelukke en blanding heller, og 

selvsagt kan det være andre forklaringsmodeller i bildet. 

 

"1984" er beskrevet som en dystopisk framtidsroman som gir et dystert bilde "av et 

framtidssamfunn med diktatur og et altomfattende propaganda- og et 

overvåkingsapparat", slik det omtaltes i Store norske leksikon.  

 

Samfunnet blir styrt av Partiet som har målet å kontrollere "innbyggernes 

bevissthet og følelser, over fortid og framtid". 

 

Omskriving av virkeligheten blir gjort av Sannhetsministeriet.  

 

Det ikke vanskelig å få en assosiasjon til covid-19 og alle tiltakene som fulgte, med 

blant annet nedstenging, forbud mot å samles over et visst antall i sitt hjem og det 

å holde fysisk avstand og så videre.  

 

Spørsmålet er da om forfatter George Orwell skrev dette for å advare mot 

totalitære perversjoner - eller om han hadde informasjon fra innsiden på hva som 

faktisk var planlagt i de neste tiårene. 
https://no.wikipedia.org/wiki/1984_(roman) 

https://snl.no/Nittenåttifire 

 

Hva er teknokrati?  

 

"Teknokrati (ekspertvelde) er en styreform som generelt betyr at eksperter fatter 

beslutninger eller har spesielt stor innflytelse. I sin mest rene form kan dette 

innebære et samfunn der yrkespolitikere ikke spiller en sentral rolle."  
(Wikipedia) 

 

Teknokratiske metoder og vurderinger ble brukt under covid-19. Drakoniske tiltak 

måtte opprettholdes til vaksinen var på plass. 

 

"Bruken av mobiltelefonapper for å spore verdens befolkning kan være effektiv hvis 

innbyggerne kunne bli drevet inn i den. Det som ikke sees er ett ord om 

ødeleggelsen av det globale økonomiske systemet som helt sikkert ville følge av 

disse drakoniske politiske tiltakene."  
https://www.technocracy.news/the-common-roots-of-climate-change-and-covid-19-hysteria/ 



 

"Hvorfor diskuterer ikke teknokrater ødeleggelsen av kapitalismen og fri foretak? 

For det er deres eksakte mål." 

 

Sjefen for klimaforandring i FN, Christina Figueres, uttalte i 2015: 

 

"Dette er sannsynligvis den vanskeligste oppgaven vi noen gang har gitt oss selv, 

som er å med vilje transformere den økonomiske utviklingsmodellen, for første 

gang i menneskehetens historie. Dette er første gang i menneskehetens historie at 

vi setter oss i oppgave å med vilje, innenfor en definert tidsperiode, endre den 

økonomiske modellen som har regjert i minst 150 år siden den industrielle 

revolusjonen. Det vil ikke skje over natten, og det vil ikke skje på en eneste 

konferanse om klimaendringer, det være seg COP 15, 21, 40 – du velger nummeret. 

Det oppstår bare ikke slik. Det er en prosess på grunn av dybden i 

transformasjonen.» 

 

Covid-19 var starten på teknokratiets statskupp? 

 

Maktsyke og grådige personer har historien mange av, fra hærførere og fyrster for 

mange tusen år siden gikk til krig for å overta nabolandet dets rikdommer til 

kommunismen og fascismen med sine diktatorer og brutale systemer med 

overvåking, arrestasjoner av potensielle fiende av staten, tortur, 

konsentrasjonsleire og henrettelser. Covid-19 kan inngå i en slik plan, skremme 

innbyggerne slik at de frivillig lar seg underkue: Strenge tiltak er nødvendig for å 

bekjempe fienden – viruset.  

 

Kanskje er det slik at universet er et "multivers", hvor ulike dimensjoner opptar 

samme "plass" - men bare tilgjengelig en av gangen eller tre. "Kan du presse 

igjennom dimensjoner, vil du finne andre objekter og arter som okkuperer det 

samme rommet/plassen du er nå." 

 

Beryktede David Icke peker på reptiler som bebor den 4. dimensjonen - "som er 

bare én dimensjon fra vår egen verden. Etter å ha krysset over, kan de manipulere 

oss til egne formål". Dette er koblet til det okkulte, der en påkaller disse enhetene. 
https://www.annunaki.org/who-are-the-reptilians/ 

 

Satans plan er kjent fra Bibelen. Jesaja 14,12-14: 

 

 Du har falt fra himmelen, 

          du morgenstjerne, 

          morgenrødens sønn! 

          Du er slengt til jorden, 

          du som seiret over folkeslag. 

           

   Det var du som sa i ditt hjerte: 

          «Til himmelen vil jeg stige opp, 



          høyere enn Guds stjerner reiser jeg min trone. 

          Jeg tar plass der guder samles, 

          på fjellet lengst i nord. 

           

     Jeg vil stige opp på haugen av skyer 

          og gjøre meg lik Den høyeste.» 

 

Jesus sier i Evangeliet etter Johannes (12,31) at "nå skal denne verdens fyrste 

kastes ut". 

 

I Korinterne 4,4: "For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser 

lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde." 

 

Denne verden har sin egen Gud, det er Satan, djevelen. 

 

I Johannes' første brev, 5,19:  

"Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde." 

 

Klar tale.  

 

Paulus' brev til efeserne 6,12:  
https://aktivkristendom.no/hva-sier-bibelen-om-satan 
 

«For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot 

verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapittel 40 

 

Guds bønn 
 

 

Ja, vi trenger Guds styrke. Derfor minner vi om bønnen Jesus lærte sine disipler, og 

følgelig oss, da han holdt den berømte Bergprekenen: 

 

Evangeliet etter Matteus, kapittel 6, vers 9-13:  

 

 Vår Far i himmelen! 

          La navnet ditt helliges. 

           

    La riket ditt komme. 

          La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 

           

    Gi oss i dag vårt daglige brød, 

          og tilgi oss vår skyld, 

          slik også vi tilgir våre skyldnere. 

           

    Og la oss ikke komme i fristelse, 

          men frels oss fra det onde. 

          For riket er ditt og makten og æren i evighet. 

          Amen. 
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Den er inspirert av regjeringens koronakommisjon: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/smk/pressemeldinger/2020/regjeringen-oppnevner-

koronakommisjon/koronakommisjonens-mandat/id2699477/ 

 

Folkets koronakommisjon er satt sammen av innbyggere på Østlandet med ulik 

erfaring, alder og yrkesbakgrunn. Omlag 50 personer av begge kjønn har deltatt fra 

dannelsen vinteren 2020-2021 og fram til i dag. Og rapporten har kommet fram via 

granskning av kilder, ulike treff pluss samtaler på telefon og epost-utveksling. 

 

Målet er å forstå alle sider av korona-pandemien og gjøre disse kjent for flest 

mulig. 

 

For oss er det vesentlige å engasjere seg, forsøke å forstå samtiden og kreftene 

som er i sving. Korona-pandemien er en unik anledning til å sette seg inn i de ulike 

mekanismene i helsevesenet, legevitenskapen, de medisinske kartellene, militære 

hierarkier og internasjonale organer og makteliter. 

 

Det kan stilles spørsmål ved om Norge er et velfungerende demokrati. Landet 

virker å være sterkt påvirket av internasjonale krefter. Våre ledere er tilknyttet 

ulike organer som FN og World Economic Forum. 

 

Vi ser det som essensielt at den enkelte i tiden framover er seg bevisst at friheten 

er i fare og dermed søker å finne et fellesskap som kjemper for den og våre andre 

verdier. Det virker å være slik at vi står overfor autoritære krefter som ønsker 

mest mulig kontroll over oss, spesielt ved bruk av ny digital teknologi, og som vil 

eie alt – mens vi ikke skal eie noen ting. 

 

Dette er ikke akseptabelt, for vi er naturlig og fri skapninger, skapt i Guds bilde (1. 

Mosebok, Johannes evangelium 1). 

 

Vi ønsker å utvide kommisjons arbeid med nye rapport, analyser via 

sammenkomster – og håper også at innbyggere andre steder vil gjøre noe 

tilsvarende. 

 

Menneskehetens framtid står på spill. 

 

 

Folkets koronakommisjon, Norge                                                     12.3.2023 



 

Kontakt: folketskoronakommisjon@gmx.com 

 

Kontaktperson: Sven-Inge Johansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


