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Denne bog måtte skrives for at imødegå den ensidige rapportering i
mange medier, der undertrykker fakta, som er uundværlige for en fri og
åben diskussion. En tese uden en antitese fører aldrig til en syntese,
men til et meningsdiktatur, som er uværdigt for et frit samfund. Hvis medierne ikke længere kan opfylde deres mandat om meningsmangfoldighed, må andre påtage sig denne opgave. For kun den, der har hørt
begge parters argumenter, kan danne sig en mening.

Dedikeret til min far, som jeg har lært meget af.
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J’ accuse!
”J’ accuse!” - ”Jeg anklager!” var begyndelsen på et åbent brev
fra den franske forfatter Émile Zola til præsidenten for den franske
republik i 1898. Det handlede om den såkaldte ”Dreyfus-affære”, en
politisk spionageskandale af enormt omfang. Zolas anklage blev
heftigt debatteret og førte i sidste ende til afsløring af skandalen,
domfældelse af de skyldige og juridiske reformer af den franske forfatning med hensyn til menneskerettigheder.
Hvorfor begynder jeg min bog med denne gamle historie? Fordi det
i dag endnu en gang er på tide at tage åbent stilling til en tragedie,
der bringer store lidelser til menneskeheden verden over, og som
det er tvingende nødvendigt at få klarhed over, før verden ledes ind
i et diktatur under påskud af en pandemi, der aldrig har eksisteret.
Jeg ved, at der er tale om alvorlige beskyldninger, som skal dokumenteres. Derfor skal beviserne være lige så omhyggelige og afgørende som ved en domstol. Juryen er Dem, mine læsere. De afgør,
efter at jeg har fremlagt mine argumenter, om anklagerne er gyldige.
Jeg fordømmer det faktum, at mange menneskers levebrød bliver
ødelagt, uden at der på forhånd har fundet en offentlig og demokratisk diskussion sted om fordele og ulemper ved en lukning. Der ville
have været tid til dette, og det burde have været gjort set i lyset af de
drastiske konsekvenser.
Jeg anklager for, at metoderne til påvisning af Covid19-infektion er
usikre og fejlbehæftede. PCR-testene kan manipuleres, og det er de
også blevet.
Jeg anklager for, at det aldrig er blevet endeligt bevist, at SARS9

CoV2 forårsager alle de sygdomstilfælde, der tilskrives det.
Jeg anklager for, at statistikkerne om smitte og dødsfald bevidst er
manipuleret opad for at give indtryk af en farlig pandemi.

Jeg anklager for, at kritikere, herunder videnskabsfolk, læger og
advokater, ignoreres, bagvaskes og får mundkurv på, så de mister
deres levebrød.
Jeg anklager for, at de forfatningsmæssige grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder er permanent begrænsede. Undtagelsesbeføjelserne er ikke demokratisk legitimerede.
Jeg hævder, at folks frygt for sygdom er blevet forstærket til en kollektiv frygtpsykose gennem måneders mediesuggestion for at kvæle
enhver modstand mod tvangsforanstaltningerne.
Massepsykosen er blevet så udbredt - især gennem medierne - at
kritikerne nu er tvunget til at tilbagevise Corona-konstruktionen med
fakta. Faktisk er det regeringernes opgave at bevise, at det videnskabelige grundlag for deres foranstaltninger er sundt. Men i stedet
for fakta er der kun påstande, som gentages hundredvis af gange.
De påståede ”beviser” for Corona-virussens farlighed er imidlertid
lette at tilbagevise med lidt ekspertise og god research. Det er præcis, hvad jeg vil gøre i denne bog. Jeg vil også tage fat på de spørgsmål, der bliver ved med at dukke op:

• Hvor kommer antallet af angiveligt smittede mennesker fra?
Hvad døde de afdøde virkelig af?
• Hvad med billeder af rædsel, som f.eks. kisterne i Italien?
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• Hvorfor skulle politikerne ødelægge deres lands økonomi, hvis der opstår en pandemi?
• Hvordan kan det være, at (næsten) alle lande i verden spiller med?

Disse spørgsmål er alle berettigede. For at besvare dem må man
undersøge mange områder nøje, ikke kun inden for medicin. Jeg
fastholder, at corona-krisen er et meget komplekst foretagende, der
er forberedt over mange år, og som er vanskeligt at gennemskue.
Men det er muligt. Motiverne er, som så ofte, penge, grådighed og
magt. Hvis man følger trådene i edderkoppens spind, vil du til sidst
støde på edderkoppen.
Jeg er klar over, at en sådan forskning bliver bagvasket som ”konspirationsteori”. Det ville være naivt at tro, at der ikke findes konspirationer der, hvor der er meget magt på spil. Det har der altid været,
og det vil der altid være. Det har altid været en del af strategien at
latterliggøre dem, der ønsker at kaste lys over dem. Så hvem skal
fordømmes? Konspirationsudøveren eller teoretikeren, der afdækker sine spor? Så når der som i corona-sagen er klare beviser for en
egentlig sammensværgelse, er det ikke kun enhver efterforskningsskribents ret, men endda hans pligt at følge sporene.
De kan allerede se, kære læser, at jeg er vred over alt dette. Men jeg
vil forblive objektiv og lade fakta tale. Vi lever i øjeblikket alle i en
psykologisk set meget smart konstrueret fælde, og denne fælde er
frygt. Frygt er nøglen til Corona-komplottet. Mange er bange for virussen og for at blive smittet. Andre er bange for straf, for social udstødelse eller for en politistat. Vi er alle bange for den økonomiske
katastrofe, som tvangsforanstaltningerne og lockdown´et vil medfø-
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re. Og vi er bange for vores børn. Men frygt har altid været en dårlig
rådgiver. Så hvad kan vi gøre?
Vores urinstinkter, som vi har til fælles med dyrene, giver os tre reaktioner, når vi står over for fare, f.eks. fra et rovdyr:
1. angribe, 2. flygte, eller 3. spille død. Så hvis de vil tvinge os til at
blive hjemme, bære masker, holde op med at besøge vores familie,
acceptere rejseforbud, tage prøver eller blive vaccineret med knap
testede stoffer, vil de imødegå det. Men det kan man ikke på grund
af sanktionerne. Staten har overtaget. Så flygte? Hvorhen? Denne
gang er det en pandemi, der er ikke længere noget ”hvorhen”. Så
man spiller død i bevidstheden om, at det stort set heller ikke nytter
noget. Ikke engang undertrykkelse er der tilbage for os, for vi konfronteres med elendigheden hver dag. Vi lever i permanent stress,
og dens psykosomatiske konsekvenser er velkendte. Og så kommer
der en maske ovenpå, så man ikke engang kan trække vejret igennem den.
Jeg havde det på samme måde, indtil det gik op for mig, at en stor del
af min frygt faktisk er vrede. Undertrykt vrede. Jeg besluttede mig for at
være vred i stedet for bange, og det var det første skridt mod befrielse.

Det andet var at beslutte mig for at nå til bunds i corona-historien.
Jeg researchede i månedsvis. Jeg havde tid på grund af lukningen,
og jeg brugte den. Viden om hele svindelnummeret bragte mig endnu et stykke frigørelse. Og så besluttede jeg mig for at blive aktiv
med det, jeg er god til, nemlig at skrive.
Denne bog er resultatet af min søgen, og den bør også give dig en
befrielse fra frygt. Hvis det lykkes os at omdanne den til en ”hellig
vrede”, kan vi også ændre noget. Det vigtigste våben i denne kamp
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er imidlertid en solid viden om alt det, der foregår. Derfor opfordrer
jeg dig til at følge filosoffen Immanuel Kants opfordring sammen med
mig:
”Sapere aude! Hav mod til at bruge dit eget sind!”

PS.: Et par ord om bogens opbygning. Den består af to dele:
Første del omhandler virussen, sygdommen, testene og de reelle
infektionstal. Jeg har set meget nøje på PCR-testen, fordi alle tvangsforanstaltningerne er baseret på dens resultater. Hvis testen falder,
falder begrundelsen for lock-down, masker og alt muligt andet.
Jeg vil bevise, at Covid19 ikke er en farlig pandemi, og jeg vil vise,
hvad der virkelig sker. Jeg vil også diskutere vaccinationer i almindelighed og Corona-vaccinationen i særdeleshed. Her vil jeg forklare
præcis, hvorfor du under ingen omstændigheder skal lade dig vaccinere med den.
I anden del undersøges spørgsmålet: Hvad er meningen? Hvad ligger der bag? Hvem har gavn af det? Hvad er målene?
Denne dikotomi er vigtig, fordi den afspejler de to vigtigste aspekter
af selve krisen: det medicinske og det politiske. Man kan forstå det
medicinske aspekt ved at se systematisk på det, men man har altid
et spørgsmål i baghovedet: Hvorfor ville nogen iscenesætte noget sådant? Man forstår det først rigtigt, når man ser det samlede
billede, og uden den politiske baggrund forbliver det et mysterium.
Først når de politiske mål bliver kendt, giver det hele mening.

Den tredje hindring for forståelsen er, at de fleste mennesker kan
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forestille sig afpresning, svindel og korruption, men ikke i global skala. Det er noget, folk viger tilbage fra, og alligevel er det sådan, fordi
galskab bliver usynlig, når den når meget store proportioner. 1 Men
det bør ikke afskrække os. Kun når vi gennemskuer tingene, kan vi
drage de rigtige konklusioner.
Da jeg er tysker, var den oprindelige udgave skrevet på tysk. Selv
om bogen fokuserer på situationen i Tyskland, Østrig og Schweiz, er
systemet det samme i hele verden, og dermed er svindlen den samme, og det samme gælder konklusionerne. Jeg er sikker på, at du vil
finde en masse lignende beviser i dit land, når du ser nærmere på
fakta.
Nogle læsere vil måske blive overrasket over, at jeg går så meget i
detaljer og kommer med så mange fodnoter. Husk: denne bog er en
anklage, og en sådan anklage skal være godt underbygget med fakta og kilder. Alle mine udsagn er underbygget, for kun med klare
beviser kan juryen, dvs. I, mine læsere, nå frem til en dom. Du behøver ikke at følge alle detaljer til punkt og prikke, men hvis du har lyst,
har du mulighed for at gøre det. Mange af fodnoterne er yderst interessante og giver yderligere spor. Det er værd at følge op på nogle
af dem.
På universitetet plejede vi at have et ordsprog om, at den studerende skulle vide alt, assistenten skulle vide, hvor det stod skrevet, og
professoren skulle kende nogen, der vidste, hvor det stod skrevet.
Så ved man i det mindste, hvor man skal lede.
God fornøjelse med læsningen!
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Hvordan tallene manipuleres - de vigtigste tricks
En epidemi rammer altid mange mennesker i et område. Hvis vi tidligere måtte gå fra skole på grund af mæslinger eller fåresyge, blev
vores venner som regel også ramt. Eller hvis en influenzabølge
bredte sig i koldt og vådt vejr, kendte vi en hel del andre kolleger og
venner med snøft og hoste. Det var epidemier, selv om det var små
epidemier.
Med Corona er alting anderledes. Kun få kender nogen, der kender
nogen, som ville være blevet alvorligt syge eller endog døde af Corona. Måske kender man nogen, der er testet ”positiv”, og som har
influenza eller slet ikke har noget. Ja, der er også døde mennesker,
der er testet ”positive”. Men var det SARS-CoV-2 corona-virussen,
der var den udløsende faktor? Eller var der andre dødsårsager? Det
skal afklares først.
Under alle omstændigheder føles det ikke som en epidemi, hvis det
ikke var for de mange statistikker, der dagligt offentliggøres i alle
medier, som f.eks. rapporter om vandstanden ”under jorden”. Tilsyneladende finder epidemien sted andre steder, men ikke i vores
landsby eller distrikt. Ja, den finder sted, men i det virtuelle rum, for
”infektionstallene” er det eneste ”bevis” på en pandemi.
For at det kan blive ved med at være sådan, skal disse tal opretholdes. Ikke direkte forfalsket, det ville være for iøjnefaldende, men
manipuleret opad med et par tricks. Især når der er et presserende
behov for en ”anden bølge”, som bare ikke vil komme. Disse tricks
er ikke nye, men de virker. I hvert fald indtil man kigger nærmere
efter.
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Trick nr. 1: Tallene lægges simpelthen sammen
Når vi ser på data om Corona, får vi normalt rapporter, der fortæller,
hvor mange mennesker i vores land eller i verden, der er blevet
”ny-inficeret” med Corona eller er døde.
Det siger i første omgang slet ikke noget. Lad mig give dig et eksempel: Antallet af trafikdræbte i Tyskland i 2019 var lige over 3.000 (og
er heldigvis faldet i forhold til tidligere år). Det ville ikke falde nogen
ind, at man blot skulle lægge dem sammen over årene. Så ville vi
have 6.000 trafikdræbte næste år og 9.000 året efter. Alle kan se, at
det er noget vrøvl, men det er præcis sådan, man gør det med Corona-sagerne. Tidsperioden mangler: pr. dag, pr. måned, pr. år? Men
her lægger man dem bare sammen, så tallet kan kun vokse.
Hvor mange der angiveligt er blevet ”smittet”, er relativt uinteressant. Spørgsmålet må være: Hvor mange af dem blev syge i første
omgang? Hvor mange af de smittede er blevet raske i mellemtiden?
Og hvor mange er døde i den sidste uge i forhold til ugerne før? Det
er de relevante spørgsmål om en epidemis forløb.
En simpel ophobning af sagsnumre er ikke ærlig statistik. Den tjener
kun det formål at antyde en konstant stigning (der er altid flere, aldrig
færre) og at præsentere de højest mulige tal for at sprede frygt og
rædsel.
Et andet trick, der anvendes, er følgende: Hvis en person testes positiv flere gange, vil hver test blive talt separat i statistikken, selv om
det er den samme person, fordi dataene til statistikken normalt er
anonymiserede.
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Trick nr. 2: Referencedataene mangler, de er simpelthen
skjulte
Selv hvis der er angivet en periode som f.eks.: ”Igen over 2.000 nye
infektioner om dagen” eller: ”Vi har dobbelt så mange smittede som
for fem uger siden”, siger det stadig intet uden referencerammen.
Hvor mange prøver blev foretaget for fem uger siden? Og hvor mange nu? Først når man efter en lang søgning finder ud af, at der er
foretaget dobbelt så mange test, er det logisk, at der også dukker
dobbelt så mange hits op. Det betyder ikke, at smitteprocenten er
fordoblet, men at den har været konstant.
Et eksempel: Du sender en person ud i skoven for at samle bær. I
skoven er der masser af brombær og også sjældne skovhindbær.
Brombærrene repræsenterer langt størstedelen af de ikke-smittede,
hindbærrene repræsenterer de smittede. Vores ven samler nu alle
de bær, han finder. Ved middagstid kommer han tilbage med 1.000
brombær og et hindbær. Den næste dag sender du to personer ud
for at indsamle, og de bringer nu 2.000 brombær og to hindbær med
tilbage. Hvis nogen ud fra dette skulle konkludere, at antallet af hindbær i skoven er fordoblet siden i går, så har de et problem med logikken. Men det er netop det, de vil have os til at tro om Corona-sagsnumrene. 2
Det er ikke sådan, at eksperterne har glemt deres små statistiske
grundbegreber. De ved udmærket godt, hvad de gør. I et interview
på tv, sagde Sundhedsminister Jens Spahn, at overdreven testning
fører til mange flere falske positive resultater end reelt positive resultater, selv om infektionsforekomsten er faldende. Dette skyldes, at
testen er ikke hundrede procent nøjagtige. 3
Her har han for en gangs skyld ret. Men politikkerne holdt ikke fast
17

ved dette, for fra tidspunktet for hans interview (14.6.2020) og indtil
udgangen af august blev antallet af prøver tredoblet. 4 Så logisk nok
blev antallet af positive testresultater også tredoblet, hvilket herefter
sælges til os som en “anden bølge”, selv om andelen af personer,
der blev testet positive pr. 1.000 test forblev konstant. 5
Kansleren havde allerede i marts brugt det samme trick for at retfærdiggøre den planlagte nedlukning: På blot en uge var ”antallet af tilfælde”, som RKI havde indberettet, tredoblet fra 8.000 til 24.000.
Forbundskansler Merkel talte om en ”eksponentiel stigning” og om,
at tallene ville ”eksplodere”. Okay, sagde folk til sig selv, hvor der er
meget røg, må der også være ild, og fik pligtskyldigt låst sig selv
inde. Men der var ingen røg, kun scenetåge af showet. RKI havde
nemlig ”glemt” at meddele, at antallet af tests også var næsten tredoblet i løbet af ugen: fra 130.000 til 350.000.
I virkeligheden var andelen af positive testresultater kun steget med
knap seks til syv procent. Virologen Hendrik Streeck bekræftede senere i et interview, at der aldrig havde været tale om en eksponentiel
stigning før. 6
Sådanne tricks er også populære i hele verden. Den amerikanske
senator Ron Paul skriver, at i USA er antallet af tests næsten femdoblet, gratis corona-tests tilbydes overalt, f.eks. i Houston, hvilket
skaber en propagandistisk ”anden bølge”. 7
Selv om (eller fordi?) det er helt klart, at flere test giver flere falsk-positive tal, bliver der gentagne gange opfordret til at ”teste, teste, teste”, f.eks. af lederen af WHO eller i de tyske tv-nyheder.9 Lige fra
starten var man opsat på at præsentere de højest mulige tal.

18

Trick nr. 3:
Falsk positive resultater medregnes simpelthen i optællingen
Alle prøver har en vis fejlmargin, og det kan ikke undgås. Som følge
heraf testes folk som ”positive”, selvom de ikke er det. Dette kaldes
så ”falsk positiv”. Omvendt er der også ”falsk negative” testresultater, men disse ville kun være matematisk signifikante, hvis langt de
fleste var smittet. Men da langt de fleste mennesker slet ikke er smittet, kan man se bort fra dem. Matematisk set skyldes dette, at f.eks.
2 % af et stort flertal er mere end 2 % af et lille mindretal.
Ifølge producenternes egne udtalelser er fejlprocenten ca. 1 - 2 %.
Det lyder godt i første omgang, men jo færre ægte smittede der er,
jo mere mærkbar bliver fejlen.
Vi kan beregne dette ved at bruge brombæreksemplet: Vi indsamler
1.000 brombær og et hindbær. Lad os antage, at vores indsamler
har glemt sine briller og har en fejlprocent på 2 %, når han sorterer
dem fra, ligesom i Covid19-testen. Så han vil fejlagtigt sortere 20
brombær, 2% af de 1000, som ”hindbær”, fordi de måske ser lidt
rødlige ud. Så 21 bær ender i potten for hindbær, dvs. 20 falske positive og et ægte.
Nu kommer quizspørgsmålet: Hvad er sandsynligheden for, at hvis
du er testet ”positiv” (og derfor er havnet i hindbærkurven), så er du
virkelig et hindbær? Ganske enkelt: 1:20.
Med andre ord er der 20 falske positive resultater for hvert eneste
rigtige positive resultat! Fordi 2% af 1.000 er meget mere end 1 ud
af 1.000. Det er forbløffende, men sådan er matematikkens love. Så
testen nøjagtigheden falder til under 5 % under disse omstændigheder. 10
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Hvis man ved det, og det burde ”eksperterne” vide, skal man teste
alle dem, der er testet positive en anden gang for at fjerne de falske
resultater - hvis det er muligt med en ny vatpind og en test fra et andet firma og under alle omstændigheder i et andet laboratorium. Men
dette gøres næsten aldrig, og derfor stigmatiseres og skræmmer
man langt de fleste falske positive testpersoner og sender dem i karantæne - blot for at puste statistikkerne op!

Men ikke engang den påståede nøjagtighed på 98 % kan opretholdes i praksis. Det ”Indian Council of Medical Research” har f.eks.
undersøgt Roche’s PCR-test ”LightMix Modular”11 nærmere og fandt,
at specificiteten for to af de genfragmenter, der blev testet med denne test, kun var henholdsvis 67% og 60%!12 Det vil sige, at der i stedet for 20 blev mindst 330 brombær sorteret forkert. Nu ved vi, hvorfor der altid rapporteres om sådanne fantasifulde tal fra hele verden.
De er ikke nødvendigvis forfalskede, de er blot baserede på fejlagtige tests med en samtidig lav ”prævalens”, dvs. den reelle udbredelse af virussen.
De samme fejlagtige test anvendes naturligvis også på afdøde personer, som så sikrer så mange ”coronavirusdødsfald” som muligt i
statistikkerne, selv om de døde af noget helt andet. Der findes nu
hundredvis af rapporter på nettet om terminale kræftpatienter, alvorlige hjerte-kar-sygdomme, ja selv ulykkesdødsfald, der er registreret
som ”coronavirusdødsfald”. En ”positiv” PCR-test er nok. Så hvis en
person har været ”positiv” én gang, selv falsk positiv, men aldrig har
været syg, og måneder senere bliver kørt over eller begår selvmord,
er det officielt - et dødsfald forårsaget af coronavirus!
Det er sådan, statistikker forfalskes over hele verden.
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Internist og lungespecialist Dr. Wolfgang Wodarg(13) siger i magasinet ”Rubikon”:
”Det, der findes, er testorgier, der skaber en falsk dynamik. I betragtning af den lave prævalens (hyppighed) af SARS-CoV-2-infektioner
siger en positiv test slet ikke noget. Antallet af tilfælde, der nu er
”fundet”, er lig med antallet af raske personer, som man ville forvente ville teste falsk positivt. Jo flere test der foretages, jo flere fejlagtigt
”positive” raske personer findes der. Dette har intet med sygdom at
gøre, men kun med de dyre test, der misbruges til at skabe frygt”.14
Det betyder i al sin enkelthed, at de falsk-positive tal altid
er mindst 1-2%, selv uden virus, fordi testen skaber dem
kunstigt!
Hvor er der tale om en egentlig virus, når antallet af tilfælde har
været i fejlområdet på mindre end 1 % siden maj 2020?
Det reelle samlede antal prøver er for det meste skjult, så ingen kan
beregne den positive procentdel. En kvinde fra Würzburg skrev i et
læserbrev til redaktøren journalist Boris Reitschuster:
”Kære hr. Reitschuster, som De sikkert har hørt, er Würzburg et
Corona-hotspot. Hvad De måske ikke ved, er, i hvilket omfang der er
foretaget forsøg her. Selv efter intensive forsøg på at finde ud af,
hvor højt det daglige eller ugentlige antal test faktisk er og var for
byen Würzburg, er det hverken mig eller en journalist lykkedes at
finde ud af det skriftligt.
Vi ville gerne have set forløbet af den positive kvote, da mistanken
tyder på, at de positive tilfælde blot repræsenterer støjen fra fejltolerancen. Vi har nu trods alt en mundtlig erklæring om, at der blev
foretaget op til 2.900 test på en dag i sidste uge. På en enkelt dag!
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Antallet af positive testresultater hænger dog på ingen måde sammen med antallet af test. Det er heller ikke klart, om dette antal også
blev lagt til testresultaterne i tilfælde af flere test. Så vi havde nogle
gange en 7-dages incidens på mere end 70. Og det førte til urimelige foranstaltninger. Würzburg blev et risikoområde og et hotspot
med yderligere begrænsninger af de personlige rettigheder. Jeg
skriver til Dem, fordi vi bliver afvist af alle de ansvarlige i Würzburg,
vi bliver afvist med uigennemsigtige tal og vil ikke blive siddende og
acceptere denne magtesløshed.”15
Dr. Wodarg har fuldstændig ret, når han siger:
”Angivelse af ”tilfælde”, ”smittede” eller ”positive” tilfælde uden samtidig oplysning om den undersøgte population og det samlede antal
test, der er udført i processen, bør kunne straffes med en høj bøde
for vildledende offentlig mening. ”16
For at forklare sundhedsmyndighedernes taktik på en anden måde:
Hvis man tester en million mænd med en graviditetstest med 98% specificitet (som med
PCR),vil du finde 20.000 gravide mænd. De er
derefter ”videnskabeligt bekræftet”.

Revision er ikke velkommen
Et andet problem er, at testen faktisk burde bestå af to dele: En ”søgetest” med høj følsomhed, men lavere nøjagtighed, som først leder
efter det såkaldte ”E-gen”, som også findes i andre vira. Hvis dette
er positivt, søger en mere præcis ”bekræftelsestest” efter ”RdRP-genet”, ”S-genet” eller ”ORF1-genet”, som angiveligt kun forekommer i
SARS-CoV-2 (Covid19). Kun den anden test opnår den høje speci-
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ficitet på >98 %. Den første test ligger langt under dette niveau og
giver derfor mange flere falske positive resultater. Testpersonen er
kun ”positiv”, hvis begge tests er vellykkede.
Så meget for teorien. I praksis er en positiv ”screeningstest” imidlertid nok, fordi WHO’s og RKI’s regler og anbefalinger tillader ”todelte”
tests med kun én positiv delprøve. 17 Der kræves kun en ”høj prævalens” (hyppighed) af virussen for at få denne test, men den er ikke
foreskrevet. 18
Derfor gør laboratorierne det let for sig selv, som det fremgår af
hjemmesiden for et laboratorium i Augsburg, hvor det blev påpeget,
at resultaterne efter WHO’s anbefaling ville blive vist som ”positiv”,
hvis kun E-genet blev fundet. 19 Og så er det slut med den påståede
”høje specificitet”, for en ”positiv” i den uspecifikke søgetest er allerede tilstrækkelig. Det samme blev forklaret i tekniske oplysninger
fra testproducenten ”Biovis Diagnostik”. 20
RKI bekræftede på forespørgsel kort og kortfattet, at der normalt ikke
var nogen testgentagelse for standardprøver.
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RKI er åbenbart lige-

glad med, hvad det betyder for de ramte, som så må tilbringe to uger i
karantæne, og for skolebørns vedkommende hele klassen på samme
tid.
For at holde tallene pæne og høje er de naturligvis ikke interesserede i anden test. Hvis dette sker, ser PCR’en normalt dårlig ud. Den
23. juni 2020 rapporterede den tyske radio, at 14 positive
prøver fra Vogelsberg-distriktet havde været negative efter at være
blevet kontrolleret af et andet laboratorium, fordi det første laboratorium kun havde testet for et enkelt gen. Den ansvarlige leder af sundhedsvæsenet kritiserede, at de berørte personer skulle testes to
gange og mente at dette ikke burde være en permanent tilstand. 22
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Frihedsberøvelsen af hundredvis af mennesker i to boligblokke i
Göttingen kan også spores tilbage til fejlagtige tests, for ved 600
andre tests var kun fire positive, hvorefter afspærringen af boligblokkene blev ophævet. 23
På et hospital i Oberbayern var 60 personer testet positive, men dette blev ikke bekræftet ved en ny test. Kun to blev bekræftet. Angiveligt havde laboratoriet brugt de forkerte reagenser. 24
Forfatter og forlægger Peter Haisenko skriver: ”Der er kun tale om
omprøver, når det første testresultat har ubehagelige konsekvenser.
Lad os huske Thüringen, hvor et parlamentsmedlem var positiv, og
afstemningen i delstatsparlamentet derfor ikke kunne have fundet
sted. Hurtigt blev der foretaget en anden test, som naturligvis viste
sig at være negativ.
Dette mønster er tydeligt i et stort antal tilfælde. I de fleste tilfælde
var den anden kontrolprøve negativ. Dette er sandsynligvis grunden
til, at det generelt frarådes kraftigt at foretage en kontroltest, fordi det
klart viser, at testene er upålidelige. Det ville være et afgørende bevis!
Efter nederlaget med de store demonstrationer, som ikke kunne give
nogen stigende infektionstal, fortsætter de med at forbyde store begivenheder som fodbold eller koncerter, fordi der også er ”fare” for,
at der ikke vil være nogen masseinfektioner. Dette er netop det, der
ville give beviset for, at hele Corona-racket er et rent pilotproblem,
der kun tjener politiske mål.”25
Det er også logisk, at sekundære test ofte er negative, fordi det er de
tests, der har den højeste specificitet. Det er derfor, de er uønskede,
for det ved folk i regeringen naturligvis godt.
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Så hvis du nogensinde får en positiv test, skal du insistere på
at få en ny test! Og sørg for at få fat i testens indlægsseddel
eller husk navnet, for der står som regel, at testen ikke er godkendt til diagnostiske formål. (Mere om dette senere).
”Normale” mennesker bliver ofte nægtet en ny test. Måske hjælper
det, hvis man spiller fodbold, for på det seneste har vi hørt om flere
fodboldspillere, som pludselig var negative efter anden test og derefter fik lov til at spille alligevel. 26
Journalist Boris Reitschuster spørger: ”Er der tale om et todelt samfund, når det gælder testning, f.eks. når fodboldklubberne lader de
berørte personer teste flere gange, hvilket sandsynligvis ville være
vanskeligt i hvert fald for normale positive testpersoner? Har klubberne så lidt tillid til testene, at de lader dem teste så ofte igen? Eller,
som i FC Bayerns tilfælde, på trods af en positiv test ikke sender de
andre spillere i
karantæne, eller endda lader dem fortsætte med at spille? ”27 Politikere bliver også testet igen, så de hurtigt bliver ”negative” igen.
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Trick nr. 4: Aldrig testet, men regnes som ”positiv”
RKI’s tvivlsomme praksis omfatter automatisk ”kontaktpersoner” for
dem, der er testet positive (om de er ægte eller er falsk positive er
fuldstændig irrelevant). På RKI’s hjemmeside defineres et ”tilfælde”
således, at der ikke behøver at være noget klinisk billede (symptomer), men kun en ”kontakt”. 28 Det betyder, at kontakter til en ”sag” i
sig selv tæller som en ”sag”. Dette får desuden sagsnumrene til at
stige.
I øvrigt er det faktisk ”forbudt” at kritisere de regler, som RKI har opstillet, fordi de siges at være standard og aldrig bør sættes spørgsmålstegn ved. 29
Hvem har den frækhed at påstå noget sådant? Det er dyrlæge Dr.
Lothar Wieler, der i øjeblikket er leder af RKI. Ingen spørgsmål tilladt
- det kunne være pinligt for RKI.
Det er den samme hr. Wieler, som den 18. marts 2020 forudsagde en
eksponentiel vækst af ”epidemien” og forudså ti millioner smittede personer i Tyskland i løbet af de næste 100 dage. Man kan spørge sig selv,
hvor meget han har forstand på epidemiologi. Hvis en ansvarlig i erhvervslivet havde gjort sig selv til grin, ville han for længst være blevet
fyret. Men det drejer sig ikke om videnskab, men om frygtfremstød, og
enhver falsk prognose kommer ham til gode.
I USA er de endnu mere frække: i nogle distrikter er de begyndt at
tælle ”positive” tilfælde som ”sandsynlige tilfælde”. Tærsklen for
”sandsynlige” tilfælde er latterligt lav. Dommer Hill i Texas sagde, at
feber og hovedpine ville være nok til at blive betragtet som Covid-19-patient, som det blev fastslået i Collin County. Desuden ville
op til 15 personer også blive klassificeret som ”sandsynlige tilfælde”,
hvis de kun var tæt på et ”sandsynligt tilfælde”. 30
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Avisen ”Die Welt” skrev den 15.4.2020, at New York også tæller
”mistænkte tilfælde” blandt Corona-dødsfaldene, som aldrig blev testet for virussen. Det drejer sig om 3.700 dødsfald, som blev medtaget i statistikken over de 10.000 Covid-19 dødsfald siden 11. marts.
Dette er en af årsagerne til de eksorbitante ”tilfældetal” i New York.
I New York var Elmhurst Hospital i bydelen Queens et sådant ”corona hotspot”. Sygeplejerske Erin Marie Olszewski, der arbejdede på
Covid-afdelingen der i april og maj, sagde i et interview, at der i USA
var en bonus på 11.000 dollars til hospitalerne for hver patient, der
blev testet positiv. Hvis han blev kunstigt ventileret, fik hospitalet
yderligere 30.000 dollars. Dette satte mange patienter på Corona
afdelinger, der slet ikke havde Corona eller endog var blevet testet
positive. 31
I USA har næsten alle familielæger fået ordre fra sundhedsmyndighederne til at skrive ”Covid-19” på dødsattesten, hvis dødsårsagen
er uklar. Der er sådanne rapporter fra hele verden. I Argentina har
hospitalspersonalet fået uofficielle instrukser om at anmelde alle nye
patienter som ”Covid-19-patienter”, uanset hvad de lider af. Tilsyneladende får de også flere penge fra staten.
I Spanien uddelte regeringen seks milliarder euro som startstøtte, størstedelen af dem efter følgende nøgle: 30% til distrikterne fordelt efter
antallet af positive testresultater, 10% fordelt efter det samlede antal
PCR-test udført og 25% fordelt i forhold til antallet af indlagte på hospitalet.32 Dette er nærmest en opfordring til at indberette så mange tilfælde som muligt til Madrid.
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Trick nr. 5: Positive testes som ”syge”
I forbindelse med Corona-panikken har virologerne hurtigt omskrevet medicinen. Lige siden man har kendt til smitsomme sygdomme,
har man skelnet mellem ”smittet” og ”syg”. En ”syg” person er en
person, der viser symptomer på en sygdom. Man kan være ”smittet”
uden nødvendigvis at være ”syg”, som det er tilfældet med herpesvirus, der kan være latent uden at give symptomer. Dette er blevet
kastet ud af vinduet med Corona, fordi de angiveligt ”smittede”, dvs.
dem med et ”positivt” testresultat, blot kaldes ”syge” og tælles med,
selv om de er symptomfrie. Denne måde at tælle på fører til, at alle
dem, der var symptomløse positive og senere blev testet negative, i
rapporterne kaldes ”helbredte”, selv om de slet ikke var syge.
RKI har eksperter, som burde kende forskellen på en infektion og en
sygdom. Hvis de ikke gør det, behøver de blot at kigge på Wikipedia,
hvor det klart fremgår, at infektion og smitsom sygdom er to forskellige ting, fordi infektioner ikke automatisk udløser en sygdom.33 Læring bør ikke slutte med erhvervelse af en doktorgrad.
I mellemtiden ved vi, at over 85% af de ”positive” ikke bliver syge
overhovedet. De har ingen symptomer, og testen bliver i sidste ende
negativ. 10% har kun milde symptomer eller en normal influenza.
Folk taler frækt om 100% ”syge” mennesker, men 85% af dem er
raske!
Forestil dig, at der findes en virus, der er så farlig, at du skal testes for at se, om du overhovedet har den.
Hvad er denne virus, som nogle gange er ”farlig”, men som for det meste ikke er det?
Eller har testen slet ikke noget med virussen at gøre? Eller har virus28

sen slet ikke noget med sygdommen at gøre? Det vil vi se nærmere
på. Men først skal vi se på, hvad videnskaben mener at vide om virus.

1. Ændret efter et citat af Bertold Brecht. I originalen talte han om dumhed.
2. I mit eksempel ville det være 0,1 %. Ifølge RKI (det tyske center for sygdomskontrol) er der
imidlertid kun 16.442 ”aktive koronatilfælde” i Tyskland med 83,7 millioner indbyggere, dvs.
kun 0,01%. (pr. 3.9.2020)
3. https://www.youtube.com/watch?v=ZfWEYeZiA
4fra ugentligt 326,645 til 987,423
4. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/
5. https://www.rubikon.news/artikel/die-angekundigte-krise
6. http://www.antikrieg.eu/aktuell/2020_07_07_istdieCovidspitze.htm
7. I: WHO’s generaldirektørens indledende bemærkninger ved pressebriefing om COVID-19,
16.3.2020
8. https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/heute-journal-vom-3-05-2020-100.html
9. Med den lave prævalens (angreb), som vi har. Dette kaldes også ”prævalensfejl”.
10. produceret i samarbejde med TIB MOLBIOL Syntheselabor GmbH i Berlin, som også markedsførte Prof. Drostens første PCR-test på verdensplan i 2003.
11. Express Healthcare; Usha Sharma; ICMr. godkender 3 #Covid19-testsæt til kommerciel brug
https://www.expresshealthcare.in/Covid19-updates/icmr-approves-three-Covid19-test-kits-forcommercial-use/417799/ Også på: https://peds-ansichten.de/2020/07/pcr-test-correctiv-deutung/
12. Tidligere embedslæge, en af de mest kompetente kritikere af Corona-politikken, se også: http://
www.wodarg.com/
13. https://www.rubikon.news/artikel/die-fiktive-pandemie
14. https://www.reitschuster.de/post/wie-erschaffe-ich-einen-corona-hotspot/
15. https://www.rubikon.news/artikel/die-fiktive-pandemie
16. https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-Covid-19-and-medical-devices/faqs-testingsars-cov-2#validering
17. https://peds-ansichten.de/2020/07/pcr-test-correctiv-deutung/
18. Denne meddelelse er blevet slettet fra laboratoriets websted, men kan findes på Wayback Machine:
https://web.archive.org/web/20200504014525/http://www.labor-augsburg- mvz.de/
de/aktuelles/coronavirus
19. https://www.heise.de/tp/features/Corona-Lockdown-Droht-tatsaechlich-eine-akute-nationaleGesundheitsnotlage-4942433.html
20. Kilde: Paul Schreyer: https://multipolar-magazin.de/artikel/das-schweigen-der-viren
21. https://www.hessenschau.de/panorama/coronavirus--vogelsberg-reihenweise-falsche-test- ergebnisse--aus-fuer-deutsche-sunexpress--35-neuinfektionen-,corona-hessen-ticker-314.html
22. Kilde:
https://www.n-tv.de/panorama/Hochhausbewohner-aus-Isolation-entlassen- article21873253.html
23. Kilde: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2020 05:00 Uhr
24. https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20202/corona-die-erlogene-evidenz/
25. https://www.reitschuster.de/post/zwei-klassen-gesellschaft-bei-corona-tests/
26. ibid
27. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Falldefinition.pdf fra
29.5.2020
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28. https://www.deutschlandfunk.de/mehr-Covid-19-faelle-in-deutschlandrki-praesident- die.676.
de.html?dram: article_id=481382
29. http://www.antikrieg.eu/aktuell/2020_07_07_istdieCovidspitze.htm
30. https://www.compact-online.de/das-war-grob-fahrlaessig-panik-und-pfusch-in-new-york-2/
31. https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/
32. https://de.wikipedia.org/wiki/Infektionskrankheit (hvis den ikke er blevet ændret til Corona i
mellemtiden)
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Den vidunderlige verden af vira
Som vi alle har lært, består mennesker, dyr og planter af celler. I
bakterier er det kun én, i mennesker er det hundredvis af milliarder.
Cellerne har en skal, der er fyldt med plasma og en kerne. I cellekernen finder vi igen den genetiske information for hele organismens
opbygning. Denne er lagret i lange dobbeltkæder, der er viklet ind i
en spiral: det såkaldte DNA.34 Millioner af molekyler er sat sammen i
en bestemt rækkefølge langs dobbeltkæderne, også kaldet ”helix”.
Den genetiske information er her lagret i rækkefølgen af fire såkaldte nukleinsyrer. 35
Når cellerne deler sig, begynder de med at dele DNA-dobbeltkæden op
i to individuelle kæder kaldet RNA36. Modstykket dannes derefter på ny
på hver kæde og danner nøjagtig den samme sekvens af de fire nukleinsyrer som før. Hvis der er kopieringsfejl (”mutationer”), ødelægges de
fejlbehæftede celler af immunsystemet (normalt, men ikke altid). På
denne måde opstår der to nye identiske celler fra én kerne, som derefter skilles og hver især danner en ny celle omkring sig selv.
En virus er på den anden side ikke engang en celle som en bakterie.
Den er meget mindre og består kun af et stykke DNA (nogle gange
RNA) med en skal omkring sig. Det er ikke et levende væsen, fordi
det ikke har noget stofskifte og ikke kan reproducere sig undtagen i
fremmede celler. For at gøre dette ”sniger” den sig ind i en celle og
venter, indtil den deler sig. Den mekanisme, der normalt sørger for,
at cellens RNA duplikeres, duplikerer nu virus-RNA’et, hvilket får cellen til at dø. Dette alarmerer immunsystemet, og det reagerer med
betændelse. Det angriber enten selve virusset eller den inficerede
celle og eliminerer den derefter. Så meget for teorien.
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Kun hvis immunforsvaret ikke får infektionen under kontrol, uanset
årsagen, er der fare for den smittede person. Normalt kommer immunforsvaret dog styrket ud af enhver infektion. Organismen forbliver så immun over for angriberne. Det er derfor, at rejsende i den
tredje verden ofte bliver syge af bakterier, som de lokale, der er vokset op med dem, er immune over for. Børnelæger har i øvrigt længe
vidst, at mange børn tager et udviklingsspring, når de har overvundet børnesygdomme. Hvorfor det er sådan, er uvist.
Virusser har eksisteret i millioner af år. De fleste af dem lever fredeligt i og omkring os. De er kun farlige i undtagelsestilfælde, f.eks. når
immunforsvaret allerede er svækket af andre sygdomme, stoffer,
medicin, stress osv. Redaktøren af ”Peds Ansichten”, Peter Frey,
siger:
”Der er noget absurd ved at betragte virus som fjender. Hvor mange
vi bærer rundt på i vores kroppe, er stadig ukendt, men der må være
billioner. Og vi kan ikke og behøver ikke at undslippe dem. Man har
opdaget, at der er flere millioner vira alene i en teskefuld havvand.
Vil De, kære læsere, ikke længere gå til havet for at svømme i fremtiden? ”37
Under alle omstændigheder er der ingen grund til at være bange for
virus, så længe mennesket er sundt og stærkt. Alle levende væsener på denne jord er vokset op med virus i millioner af år, fra barndommen og frem. Faktisk er det vigtigt at møde så mange arter af
mikrober som muligt som træning for immunforsvaret. Dette gælder
i lige så høj grad for bakterier: Der lever ca. 40 billioner bakterier i
vores krop, ti gange så mange som kroppens celler, og mange af
dem er vigtige for overlevelsen, f.eks. som tarmfloraen. 38 Men lad os
vende tilbage til virusserne.
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Da vira er meget små (i størrelsesordenen 100 nanometer), kunne
de først studeres fra 1940’erne og frem, da elektronmikroskoper blev
tilgængelige. Indtil videre er der kendskab til ca. 3.000 virusarter.
Virologer antager, at der findes ca. 1,6 millioner virus arter, hvoraf vi
kun kender 2%.39

Coronavirusser
Coronavirusser er blevet undersøgt siden midten af 1960’erne. Deres
navn kommer fra de kronelignende ”pigge”, der sidder på overfladen og
er minder om solens korona. Vi kender alle de typiske billeder.40 Coronavirusser lever i mange dyrearter, siges at mutere hyppigt og er skyld
i en lang række forskellige sygdomme. Hos mennesker kan de udløse
influenza, i modsætning til influenza normalt uden feber. De øvre luftveje, lugte- og smagssansen og undertiden mave og tarme påvirkes. Som
ved influenza kan lungebetændelse være en komplikation hos ældre
eller tidligere skadede patienter. Med undtagelse af komplikationer heler sygdommen af sig selv og kræver højst palliativ (lindrende) behandling. Covid19 adskiller sig ikke i sine symptomer fra andre corona-infektioner, der har været kendt længe.
Der findes ikke kun influenzavirus i de årlige influenzabølger, men
også coronavirus i ca. 10-20 % af tilfældene. Fire af disse er hidtil
kendt, men der er endnu ikke udviklet nogen vaccine mod nogen af
de menneskelige coronavirusser, herunder SARS-CoV-1.41 Hvorfor
skulle SARS-CoV-2 være anderledes? Desuden er coronavirusser
normalt kun aktive hos mennesker i influenzasæsonen.
Virusser adskiller sig fra hinanden ved deres ”gensekvens”, dvs.
rækkefølgen af de fire nukleinsyrer på kæden (RNA) eller dobbeltkæden (DNA). Coronavirusser består af en enkelt kæde (RNA) med
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ca. 30 000 sådanne nukleinsyrer, det er den længste kæde blandt
de kendte RNA-virus. Virologi er i princippet ikke andet end genteknologi.

Exosom
I øvrigt er virus ikke de eneste blodlegemer, der kommer ind i eller forlader celler. Der er også ”exosomer ”42 , som kun er blevet undersøgt i
detaljer i 20 år. De transporterer forskellige stoffer (herunder peptider
eller RNA-fragmenter) ud af eller ind i cellen og er omtrent lige så store
som virus. Nogle exosomer kan nedbryde eller ændre RNA ligesom vira.
Virus og exosomer er så ens, at nogle biokemikere har mistanke om, at
de kan være identiske.43
”Corona” har genoplivet en diskussion, som har været i gang længe,
nemlig spørgsmålet om, hvorvidt vira virkelig eksisterer, som den
moderne virologi hævder. Meget tyder på, at vira i virkeligheden er
exosomer, som kroppen selv producerer ved visse sygdomme. Især
den tyske molekylærbiolog Dr. Stefan Lanka opfordrer gentagne
gange sine kolleger til at fremlægge klare beviser for virussers eksistens og er parat til at bære omkostningerne ved de nødvendige
eksperimenter. 44 Enhver, der ønsker at vide mere, kan finde detaljeret materiale på Telegram-kanalen ”Corona_Fakten”.45
Et interessant emne, især med spørgsmålet: Hvad rammer virustestene egentlig på? Virus-RNA? Fragmenter af det? Eller RNA fra
exosomer fra kroppens celler? Der er stadig mange åbne spørgsmål
inden for genteknologi.
Jeg synes selv, at emnet er meget spændende, men jeg vil ikke
komme ind på det her. Man behøver ikke at tvivle på virussernes
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eksistens for at bevise, at SARS-CoV-2 (hvis den findes) ikke er en
særlig farlig virus, og at ”Covid19-pandemien” har helt andre årsager.
Mit argument forudsætter, at der findes vira.

33.
34.
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DNA = desoxyribonukleinsyre
Adenin, guanin, cytosin og thymin, også kaldet ”nukleotider”
RNA = Ribonukleinsyre
https://peds-ansichten.de/2020/05/viren-angst-faszination-nutzen/
https://www.science.lu/de/die-bewohner-des-koerpers/wie-viele-mikroben-leben-deinem- koerper
38. https://scilogs.spektrum.de/enkapsis/wieviele-viren-koennten-den-menschen-befallen/
39. ... som dog alle er grafik, ikke fotos. Billederne fra elektronmikroskopet er sort-hvide eller kunstigt farvede og relativt uspektakulære. Om man virkelig kan se virus er fortsat kontroversielt,
se også: https://telegra.ph/Wie-erkennt-man-unzureichende- Publikationen-und-behaupteteVirenbilder-08-18
40. Virus i SARS-epidemien i 2003
41. vesikel
42. f.eks: William A. Wells: ”Hvornår er en virus et exosom?” Journal of Cell Biology, 162(6): 960
vom 15.9.2003, oder: Ken Witwer+Jan Lötvall: “Er COVID-19 virus eller et exosom?” Exosome RNA research and industries, www.exosome-rna.com/is-Covid-19-virus-an- exosome/
oder: Esther Nolte-’t Hoen, Tom Cremer, Robert C. Gallo og Leonid B.
43. Margolis: ”Ekstracellulære vesikler og vira. Er de nære slægtninge?” PNAS 16. august 2016
113 (33) 9155-9161; første gang offentliggjort 18. juli 2016. En interessant video om: https://
www.youtube.com/watch?v=uDDE3PH5SA0
44. Det angribes han på det kraftigste, formentlig på grund af konsekvenserne for virologien, hvis
det skulle vise sig, at han har ret.
45. https://t.me/Corona fakta
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PCR-testen er helt uegnet til virusdetektion og
er slet ikke godkendt.
Hvem siger det? Først og fremmest opfinderen af PCR-testen selv,
den amerikanske biokemiker Kary Mullis. Han udviklede testen i
1983 og fik Nobelprisen i kemi for den i 1993.46 Han advarede selv
om, at hans metode var helt uegnet til at påvise en virus som årsag
til en sygdom.47 PCR blev slet ikke udviklet til dette formål, men til at
reproducere nukleinsyrer millioner af gange. På det tidspunkt var
formålet at påvise fremmede partikler i luften i laboratorier med høj
renhed til fremstilling af computerchips.
Den anden advarsel mod testene kommer fra producenterne. På indlægssedlerne står der normalt noget i retning af: ”Ikke egnet til diagnosticering af en coronainfektion” eller: ”Kun til forskningsformål”.
Den amerikanske producent med det oprindelige navn ”Creative Diagnostics” kommer ikke blot med sådanne påstande48 , men man kan der
læse en hel række af begrænsninger, det gør testresultatet meget tvivlsomt. Testen reagerer også på influenzavirus og en række af andre
mikroorganismer. 49
Selv det officielle amerikanske sygdomsagentur CDC50 indrømmer,
at de såkaldte ”SARS-CoV-2 RT-PCR-tests” ikke er egnede til Covid19 -diagnosen, nemlig at der ikke nødvendigvis skal være virus til
stede, hvis der findes viralt RNA,51 og at SARS-CoV2 ikke behøver
at have udløst symptomerne, eller at andre bakterier eller vira kan
være ansvarlige for dem. 52 Og FDA53 indrømmer, at en positiv PCRtest ikke er et bevis for, at det fundne virusfragment har forårsaget
sygdommen.54
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Institut for medicinsk mikrobiologi ved universitetet i Mainz bekræfter
også på sin hjemmeside, at PCR ikke kan skelne mellem virus, der kan
formere sig og andre organismer, og at den derfor er ikke bevis for infektion. 55
Den tyske videnskabsredaktion fra ”Science Media Centre” skriver,
at man med PCR-testen finder virussens genetiske materiale, dvs.
også rester af virussen, og ikke nødvendigvis selve virussen. Producenten af cobas® SARS-CoV-2 PCR-testen, Roche, har også det
samme stående i produktbeskrivelsen. 57
Marcel Luthe, der er partiløst medlem af parlamentet i Berlin, kritiserer testkaosset og påpeger, at der anvendes 550 forskellige test i
Tyskland, og at der ikke findes nogen institution til godkendelse. Det
betyder, at alle har lov til at markedsføre deres test, og at ingen ved,
hvad det præcist er der afprøves, og der er heller ikke nogen dataindsamling. 58
Men hvad bliver der gjort? De fortsætter med at stille diagnoser med
de ikke-godkendte og usikre test og retfærdiggør kriminelle handlinger såsom tvang (iførelse af masker, tvungne test), frihedsberøvelse
(karantæne), legemsbeskadigelse (iltmangel gennem masker, snart
vaccinationer med farlige vacciner) og psykiske skader med de falske tal, der opnås på denne måde. Sundhedsmyndighederne og ministerierne er ligeglade med deres egne regler, men kræver ubetinget lydighed af borgeren, som langsomt men sikkert føres til slagtning.
Hvor længe kan dette fortsætte?
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Den falske epidemi
Et usmageligt eksempel på, hvor fatalt det kan være at stole blindt
på PCR-tests, er den falske kighosteepidemi, der blev erklæret i
New Hampshire, USA, i 2007. På det store ”Dartmouth-Hitchcock
Medical Centre” havde dr. Brooke Herndon i ugevis hoste, som ikke
ville forsvinde. Da andre ansatte også begyndte at hoste, fik de mistanke om en kighosteepidemi og fik alle, der viste forkølelsessymptomer, ca. 1.000 af hospitalets mere end 4.000 ansatte, testet med
PCR. 142 testede ”positive”, og så begyndte de at bekæmpe den
formodede epidemi: 72% af personalet blev vaccineret, og 1.445
blev behandlet med antibiotika.
Men uden held fortsatte ”epidemien” i månedsvis, indtil man efter
otte måneder fik idéen om at sende prøver af syge mennesker til
CDC. Der forsøgte man at dyrke og påvise patogenet, en bakterie,
ved hjælp af den klassiske metode. Uden held. PCR-testene blev
derefter gentaget på 116 af dem, der tidligere var blevet testet positive. Denne gang var kun én stadig ”positiv”. Der var ikke tale om en
epidemi, testen havde givet falske resultater. Lægerne var overraskede, men de sagde, at de ikke ville stole blindt på nogen test i
fremtiden.
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I Corona-tiden glemte de dog tilsyneladende hurtigt

denne lektie.
I det mindste synes de i Sverige at være villige til at lære: I slutningen af august 2020 meddelte Sundhedsstyrelsen i Stockholm, at
den var nødt til at korrigere Corona-statistikkerne, fordi 3.700 svenskere fejlagtigt var blevet testet ”positive” med PCR-test. Laboratorierne kunne ikke skelne mellem lave viruskoncentrationer og negative prøver. Testenes ydeevne var simpelthen for dårlig, blev det sagt
på pressemødet. 60
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Hvordan virker PCR-testen egentlig?
For at undgå forvirring må jeg påpege, at der i det væsentlige er tre
procedurer til koronar påvisning: Man leder enten efter viruskomponenter ved PCR, ”virustypiske proteiner” (såkaldte ”hurtige tests”)61
eller de antistoffer, som immunsystemet har dannet mod dem (immunoglobuliner).
Jeg vil diskutere antistofprøverne mere detaljeret senere. Så lad os
starte med PCR-testen.
Opmærksomhed: Teksten er nu blevet lidt mere videnskabelig, hvilket desværre ikke kan undgås. Så spring venligst det følgende over
eller læs det to gange - det er besværet værd!
Den klassiske metode til påvisning af patogener - hvad enten det er
bakterier eller vira - er at tage materiale (blod, væv, kropsvæsker),
hvori patogenet mistænkes. Materialet præpareres og lægges på et
næringsmedium, hvor patogenet føler sig godt tilpas og formerer
sig. Derefter skal den ”isoleres”, dvs. adskilles fra resten, f.eks. ved
centrifugering. Under processen lægger de forskellige materialer sig
i forskellige lag. Adskillelse ved hjælp af elektriske felter, såkaldte
”elektroforese”, er også populært.
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Som du kan forestille dig, er

dette en langvarig proces, og med virus er det endnu mere kompliceret end med bakterier.
PCR’en er specialiseret i at formere nukleinsyrer millioner af gange,
fordi det er det stof, generne er lavet af. PCR betyder
”polymerasekædereaktion”. Det lyder kompliceret, og det er det
også. Jeg vil kun kort forklare de vigtigste punkter her, så det er klart,
hvad det hele drejer sig om. Der kan findes flere oplysninger på internettet.
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Da PCR-testen kom på markedet i 1980’erne, glædede genetiske
forskere og virologer sig, fordi det nu var let at formere virus efter
behag, indtil der var indsamlet nok til at stille en diagnose. De troede, at de kunne stille diagnoser meget let. Men det viste sig at være
en vildfarelse, hvilket opfinderen, Kary Mullis, allerede havde forudsagt. Der er mange problemer, som virologer gerne fejer ind under
gulvtæppet:

Polymeraser er bl.a. ansvarlige for kopiering af DNA i cellekernen,
så den kan dele sig, og et levende væsen dermed kan vokse. De
findes i alle levende væsener. Ved PCR bliver genfragmenter, hvad
enten de kommer fra kroppen eller fra en virus, først delt i en maskine og derefter duplikeret af polymerasen. Dette kaldes en ”cyklus”.
Det hele gentages 20-50 gange i en kædereaktion. Så med hver
cyklus får vi to, så fire, så otte, så otte, så 16 osv. gange så mange
nye genfragmenter (gensekvenser) som i begyndelsen af processen. Hvor ofte denne cyklus gentages, afhænger af producentens
anbefaling og kan indstilles på maskinen.
Denne indstilling, den såkaldte ”ct-værdi ”63, bestemmer testens følsomhed, som vi skal se.

Antallet af cyklusser er afgørende
Korrekt indstillet fungerer testen ganske godt, så længe den ikke
misbruges til diagnostiske formål, og hvis den f.eks. anvendes til
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genetiske analyser og slægtskabsrapporter. Hvis man imidlertid indstiller for mange cyklusser, som det skete i forbindelse med den
ovenfor beskrevne ”epidemi” af kighoste, får man positive resultater
for næsten alle de gensekvenser, man leder efter, selv om der kun
var lidt eller intet udgangsmateriale. Den højere følsomhed er forbundet med en højere falsk positiv rate. Hvordan Covid-testene justeres i hvert enkelt tilfælde er op til laboratorierne og offentliggøres
ikke.
I mellemtiden er det også kendt, at den ”virale belastning”, dvs.
mængden af virus i en prøve, er afgørende for, om en person bliver
betegnet som ”inficeret”. Hvis testen allerede viser ”positiv” ved en
ct-værdi på 15 eller 20 cyklusser, så kan probanden være smitsom.
Fra 30 og højere er virusbelastningen lav til ikke-eksisterende. Derfor bør man ikke overskride 25, værdier over 30 anses for upålidelige. To undersøgelser viste også, at infektionsevnen faldt med 33 %
med hver cyklus. 64
Testproducenten Olfert Landt, leder af TIB-Molbiol, indrømmer også,
at de, der testes positive, ikke nødvendigvis er smittefarlige. I et interview sagde han, at omkring halvdelen af dem ikke er smitsomme
på grund af for lav virusbelastning. ”For at være farlig for tredjemand
skulle man have 100 gange mere viral belastning i sig end testernes
detektionsgrænse. ”65
De er alligevel spærret inde.
Laboratoriernes ct-værdier fremgår ingen steder, hverken i tilfælde af
et positivt resultat eller i RKI’s statistikker. Ct-værdien er derfor et ideelt, ukontrollabelt middel til at manipulere testresultater i stor skala.
Dette påvirker følgelig den falsk positive rate: Drømmeværdier på
”kun” 1-2%, som testproducenterne hævder, kan let opnås med 15-
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20 cyklusser. Hvis man i laboratorierne tester med 40 cyklusser, kan
andelen af falske resultater stige til 96 %. Derfor har over 85 % af de
testede personer ingen symptomer og er hverken syge eller smittefarlige af samme grund, nemlig fordi de har få eller ingen virus.

På Deutschlandfunk’s hjemmeside kan man læse, at for høje ct-værdier ifølge ”New York Times” er skyld i en stor del af de positive tal i
USA. Test med mere end 30 cyklusser som ct-værdi skal altid rapporteres som ”negativ”.
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De fleste tests virker med 40 cyklusser,

Drosten-testen endda med en ct-værdi på op til 45, som Drosten
selv har udtalt. Så det er ikke underligt, at man finder så mange
”smittede” mennesker verden over uden symptomer.
Den 14.12.2020 advarede WHO endelig mod for høje ct-værdier i
testene og opfordrede laboratorierne og myndighederne til at medtage ct-værdi i hver test.67 Det er endnu uvist, om dette vil blive gennemført, da WHO ikke er en offentlig institution, selv om det ser sådan ud, men kun en privat sammenslutning uden bemyndigelse til at
udstede direktiver.
Men selv med færre cyklusser kan PCR’en vise positive resultater
for sekvenser eller fragmenter af andre vira eller endda kroppens
egne celler, dvs. exosomer. Wikipedia skriver, at testen genkender
alle livsformer med det samme genfragment ved en tilfældighed.68
”PCR er ultrafølsom, hvilket betyder, at absurd lave koncentrationer
af DNA kan påvises. På den anden side er metoden kun moderat
specifik, fordi PCR forstærker alt, hvad primerne kan docke til. Det
er PCR-metodens forbandelse.”69
Forfatter Peter Haisenko skriver: ”Hvordan kommer Corona-numre42

ne til? For at sige det klart og tydeligt: De bliver produceret efter
behag. Laboratorierne skal blot instrueres i at øge testcyklusserne,
indtil det ønskede resultat er opnået.
Derfor besluttede regeringen i Florida/USA i sidste uge, at alle testresultater af PCR-test er ugyldige, hvis der er anvendt mere end 30
testcyklusser. Faktum er, at alle, gentag alle, PCR-tests viser et positivt resultat, så snart cyklusserne overstiger 45. Florida har således reduceret sine Corona-tal med mere end 90 procent. Dette er
også grunden til, at vi aldrig bruger Corona-numrene til at angive
antallet af anvendte cyklusser. Så ”Corona-pandemien” er en
test-pandemi. ”70
Dette er nu velkendt i medicinske kredse. I mange klinikker får det
medicinske personale lov til at fortsætte med at arbejde selv med en
positiv test, hvis ct-værdien var over 30, hvilket bekræftes af virolog
Dittmer fra Essen. Læger med en sådan test og en antistof-test betragtes som ”raske” og får lov til at fortsætte med at praktisere.71
Hvorfor gælder det samme ikke for os alle sammen? Sygeplejepersonale bør faktisk holdes til højere standarder end almindelige borgere.

Andre problemer i forbindelse med testen
Men testen har endnu flere problemer: Den kan ikke søge efter nye,
ukendte gensekvenser, men kan kun registrere det, som den har
fået på forhånd. Dette sker ved hjælp af to såkaldte ”primere”, som
er markører, der bestemmer, hvilke genafsnit der er duplikeret fra
hvor til hvor. For at søge efter et nyt virus skal man først tage gensekvenser af kendte virus. Hvis man finder overensstemmelser, sætter
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man dem sammen i computeren på en måde, som man synes ”passer”. Det er sådan, man definerer en ”ny virus” - men ikke rigtig ”finder” den.
Testen kan ikke påvise en komplet virus, fordi den genetiske kode i
virus er alt for lang til PCR. Covid19-virussen har, som alle andre
coronavirus, en længde på ca. 30.000 basepar (bp)72. Et basepar er
den mindste enhed i den genetiske kode og svarer til en bit i en computer. Til sammenligning: menneskets DNA har ca. tre milliarder bp.
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PCR-testen virker normalt kun op til 3.000 bp. For SARS-CoV2-søgningen vælger man to små fragmenter af virussen74, som anses for at være
typiske for den. Genudsnittene er kun henholdsvis 76 og 100 bp små,
hvilket svarer til 0,6 % af virussen. De resterende 99,4 % af virussen
kontrolleres ikke og falder ind under tabellen. Hvis de små gensekvenser findes, betragtes testen som ”positiv”. Det er i grunden skandaløst
at påstå, at man ”finder” en bestemt virus, når man kun har påvist 0,6 %
af den!
Da det hele er lidt kompliceret, vil jeg opsummere det igen:

• PCR’en finder kun det, den får som reference forinden den kan ikke bare gå på jagt efter virus, men må på forhånd ”fortælle” den, hvad den skal lede efter. Dette har
konsekvenser ”opdagelse af nye vira”.
• Det kan normalt kun påvise dele af et coronavirus, aldrig
RNA/DNA. Dette samles senere i computeren ud fra forskellige
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• Delsekvenserne udvælges på forhånd og defineres som
”primere”.
• De genkendelige afsnit er meget korte.

Med coronavirusser er der en anden mulig fejlkilde: PCR kan kun
reproducere DNA, men coronavirusser er RNA-virusser. RNA’et skal
derfor først omdannes til DNA inden PCR’en ved hjælp af en
proces kaldet ”omvendt transskription” (RT).75
Det er måske nok til at hjælpe dig i gang. Før vi kommer til ”opdagelsen” af Covid19-virussen, skal vi lige se på den første Corona-”pandemi”, som fandt sted for 18 år siden.

Forløberen for Covid19: SARS-epidemien i 2002/03

Der er en baggrundshistorie til ”Corona 2020”, som du bør kende:
I november 2002 var der flere tilfælde af ”atypisk lungebetændelse”
i det sydlige Kina. ”Atypisk” betyder, at lægerne ikke kan finde nogen
patogener, og at sygdommen næppe reagerer på den sædvanlige
behandling med antibiotika osv. Normalt forårsages lungebetændelse oftest af bakterier som pneumokokker, især hos ældre, svækkede patienter, men også af antibiotikaresistente bakterier på hospitaler (hospitalismen). Ifølge RKI bliver 600.000 patienter syge af dette
i Tyskland alene hvert år, og op til 20.000 af dem dør.76 I 2018 var
tallet så højt som 40.000, hvilket er ti gange så mange som døde i
trafikulykker.77 Kineserne var i første omgang forbløffede, og i febru45

ar 2003, i den tro, at de havde fundet en virus, rapporterede de 305
tilfælde og fem dødsfald til WHO. WHO døbte sygdommen ”SARS”
(Severe Acute Respiratory Syndrome) og erklærede den for en ”global trussel” d. 12. marts, hvilket var latterligt i betragtning af de lave tal.
På det tidspunkt mistænkte man et coronavirus for at være årsagen.
Allerede dengang mistænkte man flagermus for at være kilden til
virussen, fordi coronavirus er almindeligt forekommende blandt dem.
Kun to dage efter at kinesiske virologer havde offentliggjort en mistænkt gensekvens på internettet, havde Christian Heinrich Maria
Drosten i Tyskland på ingen tid udviklet en test for virussen. Det blev
kaldt SARS-CoV.78 I midten af 2003 var kun 8.096 personer på verdensplan blevet testet ”positive” med denne test, hvoraf 774 døde i
løbet af ”pandemien” (indtil juli 2003).
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I 2004 var der ikke flere til-

fælde af SARS, og pandemien blev erklæret for overstået.
Selv om der kun var få smittede og døde mennesker på verdensplan, var SARS den anden virussygdom (efter HIV-AIDS), der blev
ledsaget af en voldsom mediehype. De vestlige medier beskyldte
Kina for ikke at have reageret i tide og på passende vis. Den forholdsvis sene anmeldelse til WHO blev af pressen i det ”frie Vesten”
fremstillet som et ”forsøg på at dække over sagen”.
De hårdest ramte lande Kina, Hongkong og Malaysia mistede 70 %
af deres turister på grund af rejseadvarsler. Hongkong og Singapore
gik i recession, Singapore Airlines måtte støttes med statslige midler, og Singapore måtte devaluere sin valuta. Store sportsbegivenheder blev aflyst eller flyttet til USA. Hongkong måtte støtte sin turistindustri med en hjælpepakke på 1,5 mia. amerikanske dollars.
Den skade, som pressekampagnen påførte disse landes image, var
enorm.
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Den kinesiske regering havde stadig alt dette i tankerne, da SARSCoV tilsyneladende dukkede op igen i en muteret form i 2019/20 og
angiveligt truede med en ny pandemi. Denne gang foretrak de at
reagere hurtigt og hårdt.
Med tiden blev panikken i 2003 glemt, men to videnskabelige

publikationer i 201380 og 2017781 (redaktør: igen professor Drosten)
bragte SARS-virussen tilbage i spil og forudsagde nye udbrud af
muterede SARS-virus, fordi de havde fundet lignende gensekvenser
i flagermus som i SARS-CoV. Dette er ikke overraskende, da gensekvensen af SARS-virus også stammer fra flagermus virusser. 82

SARS-coronavirusets comeback
Efter erfaringerne med SARS-epidemien oprettede de kinesiske
myndigheder et system til tidlig varsling for at kunne reagere hurtigere i fremtiden. I december 2019 blev der rapporteret om flere tilfælde
af atypisk lungebetændelse i Wuhan, en industriby ved Yangtze-floden. Dette er ikke umiddelbart mærkbart i en by med 8 millioner
indbyggere, især fordi klimaet der er fugtigt og luftforureningen er
meget høj, da byen er det industrielle centrum i det centrale Kina.
Med gennemsnitstemperaturer på 3°- 10°C (i december) er der også
jævnligt influenzabølger i Wuhan om vinteren.
Alarmen blev slået den 30. december af øjenlæge Li Wenliang. Han
havde i en chatgruppe rapporteret om angiveligt syv bekræftede tilfælde af SARS på sit hospital. Rapporten gik ”viralt” på internettet og
skabte panik i Kina, hvor folk stadig huskede epidemien i 2003. Bei47

jing sendte et indsatshold, som i første omgang fandt 44 patienter
med atypisk lungebetændelse d. 3. januar. Der blev taget svaberprøver fra fire patienter. Li Wenliang måtte underskrive en fortrolighedsaftale, fordi han havde ”forstyrret den offentlige orden”.
D. 10. januar troede Li, at han var blevet smittet, og han gik frivilligt
i karantæne. Lægerne testede ham flere gange, men fandt intet i
første omgang. Det var først d. 30. januar, at en sars-test viste sig at
være positiv. Li kommenterede på nettet, at han nu var blevet testet
positiv. ”Støvet har lagt sig. Endelig diagnosticeret!”, skrev han. Hans
tilstand forværredes på trods af (eller på grund af?) den massive
brug af forskellige antibiotiske lægemidler. Han døde den 7. februar,
angiveligt af Covid19, men den præcise dødsårsag kendes ikke
(overmedicinering?). Det er ikke muligt at undersøge flere detaljer,
fordi kineserne ikke giver nogen.
Alt dette gik viralt på internettet og gjorde Li Wenliang til en folkehelt
i Kina, men det skabte også panik i Wuhan og det omkringliggende
område, da rygterne om en omfattende mørklægning fra regeringens side gik i omløb. Epidemien, som endnu ikke var en epidemi på
det tidspunkt, gav anledning til skræmmende spekulationer blandt
mange kinesere. Der cirkulerede videoer på nettet af folk, der faldt
om på gaden, angiveligt ramt af den nye ”dræbervirus”. Regeringen
i Beijing var tvunget til at gribe ind og fik Wuhan og fem andre byer
afspærret af militæret, især fordi en rejsebølge var nært forestående
med det kinesiske nytår.
Efter den officielle afslutning af epidemien i Kina d. 28. marts 2020
talte de officielle statistikker 83.000 smittede personer og mindre
end 5.000 dødsfald.83 I et land med 1,4 milliarder mennesker er dette et forsvindende lille antal.84 Årsagen hertil er, at i Kina tælles kun
de tilfælde, der er kliniske, dvs. med symptomer og en positiv test
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(formentlig med en lav ct-værdi) nu som ”corona-tilfælde”. Den kinesiske lockdown er imidlertid blevet en model for hele verden.

Hvordan fandt de overhovedet Corona-virussen?
Ligesom i forbindelse med SARS i 2003 var professor Christian Drosten, der nu er chefvirolog på Charité-hospitalet i Berlin, utrolig hurtig til at sammensætte en egnet PCR-test. Bemærk dataene:

• Li Wenliang slog alarm i Kina d. 30. december 2019.
• Et opsøgende team fra Beijing blev beordret til Hunan d. 31.
december.
• D. 1.1.2020 udviklede professor Drosten et PCR-testsæt
for denne virus. Han fulgte en fornemmelse fra ”rapporter fra sociale medier” om, at det var relateret til SARSCoV og downloadede data fra SARS-virusfragmenter fra
internettet. Nogle af disse tilfældigt udvalgte og suppleret med andre, også database85 til at teste patienter
med. Det hele skete, uden at han havde noget virusmateriale. 86
• D. 21.1.2020 anbefalede WHO, at alle nationer skulle anvende den testprocedure, som professor Drosten havde
udviklet.
• D. 23.1.2020 offentliggjorde Drosten og hans kolleger deres ”Eurosurveillance”, et tidsskrift, der ikke kræver peer
review af artikler, som det normalt er tilfældet i anerkendte
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videnskabelige tidsskrifter.
• D. 24.1.2020 offentliggør den kinesiske sygdomsmyndighed CCDC88 de første resultater af korte gensekvenser,
som mentalt gennem computer kan sættes sammen til en
virus. De gør udtrykkeligt opmærksom på, at de foreskrevne kontrolforsøg endnu ikke ville bevise, at disse
gensekvenser kan udløse lungebetændelse i Wuhan
(dette er endnu ikke sket). Den konstruerede streng havde op til 90% lighed med uskadelige coronavirusser, som
har været kendt i årtier. 89

Enhver, der læser de oprindelige kilder, vil bemærke det:

• Prof. Drosten udviklede sin test, før virussekvensen blev
tilgængelig fra Kina. De var ikke tilgængelige før tre weekender efter (den 24. januar).
• Testen blev senere brugt til at teste vævsprøver og patienter med atypisk lungebetændelse. I nogle af dem, hvor det
nøjagtige antal er ikke angivet, var det lykkedes, men det
betyder ikke, at der blev fundet mere end nogle formodede genfragmenter. Om disse kommer fra virus eller fra
kroppen selv blev ikke undersøgt.
• Prof. Drosten havde aldrig haft en virus eller vævsprøve i laboratoriet, da han sammensatte testen i januar. Den hypotetiske virus var sammen i computeren på grundlag af antagelser fra databaser med genfragmenter fra SARS-CoV-1
og flagermus fra internettet, som han selv skrev. databaser
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med genfragmenter fra SARS-CoV-1 og flagermus fra internettet, som han selv skrev.
• WHO anbefalede Drostens test i hele verden, før den
blev offentliggjort, og før den første kinesiske undersøgelse blev gennemført.
• Da PCR’en altid kun finder det, som den er givet med
primer, er ”opdagelsen af Covid19” en cirkulær tankegang, en selvprofeti, fordi alle tests til dato kun finder de
gensekvenser, som Drosten havde valgt på det tidspunkt, og selv af disse kun dele.
• Det er på ingen måde bevist, at SARS-CoV-2 virus 1.) er
påstået og 2.) hvis det eksisterer, er “nyt”, fordi fragmenterne allerede er kendt.

Dette gør det klart, hvor SARS-CoV-2 kommer fra, nemlig fra professor Drostens computer, som har udarbejdet det. Dog ikke i laboratoriet, dvs. reelt, men kun som en hypotetisk sekvens af 30.000 nukleotider, hvoraf kun 17690 er søgt og fundet på verdensplan med PCR.
Disse snipper findes, de findes i mange sygdomme, især i influenza,
hos mennesker, der har været igennem visse sygdomme, og hos
raske mennesker.
Dette gør det også unødvendigt at diskutere, om SARS-CoV-2 blev
skabt i et laboratorium som et biovåben: Hvad nytter et biovåben,
der ikke er farligere end en influenzavirus? Et biovåben skal være
mindst lige så ”effektivt” som ebolavirus. Nej, virussen som helhed
er en teoretisk konstruktion. Det, som PCR’en måler, er gendele af
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virkelige virus eller exosomer, som kan være aktive i influenza.
Ingen er interesseret i, om SARS-CoV2 virkelig ligner det, der hævdes, fordi PCR-pandemien fungerer glimrende med 176 bp-snippers. Med et sådant mumbo-jumbo er verden panikslagen og ødelagt. Det ”at være videnskabelig” er kun foregivet, hvilket er let i en
meget specialiseret område som f.eks. virologi, som ikke kan kontrolleres af alle. Under alle omstændigheder har Drostens uforskammede fremgangsmåde intet at gøre med ren videnskab, da dette
faktum er blevet bevist af en gruppe af førsteklasses forskere:

Drosten-undersøgelsen er ubrugelig
Den ovennævnte Drosten-undersøgelse91 , som PCR-testen er baseret på, blev i slutningen af 2020 undersøgt af 22 videnskabsmænd
fra Europa, USA og Japan, alle højtstående molekylærgenetikere,
biokemikere, immunologer og mikrobiologer, der alle er højtstående
molekylærgenetikere, biokemikere, immunologer og mikrobiologer.
De nåede til den drabelige konklusion, at SARS-CoV-2 pCr-testen
var ubrugelig på grund af de fejl og mangler, der er fundet under revisionen.92
Eksperterne fandt ti alvorlige mangler. De kritiserede bl.a. primernes
mangelfulde og uspecifikke udformning, den manglende evne til at
skelne mellem et virus og dets fragmenter, manglen på kontrolforsøg og manglen på standardiserede arbejdsinstrukser. De konkluderer, at Drosten-testen er uegnet til diagnosticering af SARS-CoV2.
Desuden var der tilsyneladende ingen peer review, som det er sædvanligt for videnskabelige artikler. Artiklen blev offentliggjort den an52

den dag efter indgivelsen - for kort tid til peer review.
Der var også alvorlige interessekonflikter: to af forfatterne, herunder
Drosten, sidder i redaktionen af ”Eurosurveillance”, hvor undersøgelsen blev offentliggjort, og tre er på lønningslisten hos de første
virksomheder, der fremstillede testene. Olfert Landt er chef for testproducenten TIB Molbiol og tjener millioner på testen. Forskerne opfordrede Eurosurveillance til at trække Corman-Drosten-testet tilbage. To rapporter om den forfejlet Drosten-undersøgelse kan findes
her. 93

Succesfuld trods alle modsætninger
Prof. Drosten ønskede naturligvis at bygge videre på sin succes
med SARS-CoV-1-test i 2003, for den, der først indsender en test,
høster ikke blot laurbærrene, men får også et forspring i den internationale forretning med de millioner af test. I begyndelsen var disse kun fremstillet af laboratoriet ”TIB Molbiol ”94 i Berlin, som professor Drosten allerede har arbejdet sammen med mange gange.
Olfert Landt, den administrerende direktør, og Drosten har kendt
hinanden i mange år. Landt var også den første til at markedsføre
Drostens SARS-test i 2003. Det er mærkeligt, at Drosten og Charité blot overdrager de millioner overskud fra forsøgene til private
virksomheder95, når forskningen i det mindste delvist blev finansieret af skatteydernes penge. Om der også er forretningsforbindelser
med Olfert Landt vides ikke og kunne være en nærmere undersøgelse værd. Under alle omstændigheder sælges testen over hele
verden, skræmmer menneskeheden og indbringer i øvrigt enorme
beløb af penge. 96
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Det er stadig uklart, præcis hvilke vira testen finder og med hvilke præcision.

97 At

kalde den ”guldstandard” for Covid19-diagnostik er lige så

anmassende som at erklære ”kejserens nye tøj” for ”topmoden” i den
nye modesæson.
Testen skal faktisk endelig ”valideres”: I flere undersøgelser skal andre mulige faktorer, herunder andre virusfragmenter, udelukkes. Det
er en betydelig indsats, som tager år. De ansvarlige er udmærket
klar over dette: Alle Covid 19-tests, der anvendes på verdensplan
(der findes i øjeblikket mere end 500) er ikke valideret og kan ikke
engang anvendes til diagnosticering, som jeg allerede har forklaret ovenfor.
På det officielle websted for Paul Ehrlich Institut98 står der, at PCR test99
er reguleret af EU-direktivet om in vitro-diagnostik (IVD), og det foreskriver ikke, at nogen skal kontrollere testene, før de markedsføres. Der er
derfor ingen validering, og det er grunden til, at der er tegn på, at der er
forfalskninger på vej. 100
Det betyder i al sin enkelthed, at producenterne certificerer sig selv
og ikke har brug for uafhængige inspektioner. Et land med mælk og
honning til den farmaceutiske kapitalisme! Dette retfærdiggøres af
”travlheden” i lyset af ”pandemien”, som igen retfærdiggøres af de
falske tests. En ond cirkel, som medierne flittigt driver op.
Selv EU-Kommissionen kritiserer, at testene ikke er validerede, og
”anbefaler” en frivillig validering af producenterne, som bekræfter, at
testene måler det, som de hævder at måle.101 En fin anbefaling, men
som ingen overholder, fordi en reel kontrol eller validering ville få alle
testresultater og statistikker til at falde sammen som et korthus.
I USA var FDA102 officielt ansvarlig for valideringen og godkendelsen
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af sådanne test. I august 2020, efter ordre fra Washington, blev de
frataget deres kompetence til at gøre det.103 Milliardforretningen med
testene skulle tilsyneladende ikke hindres af langvarige godkendelsesprocedurer, eller også var det et spørgsmål om at drive ”antallet
af tilfælde” yderligere op gennem ukontrollerede test. Sandsynligvis
begge dele.
I mellemtiden er PCR-testernes upålidelighed blevet bekræftet af en
britisk metaundersøgelse, som har undersøgt resultaterne fra 25 andre undersøgelser.104 Det viste sig bl.a., at testen også reagerer positivt på virusrester fra infektioner for længe siden, selv om testpersonen ikke har været smittefarlig i lang tid.
”New York Times” rapporterede om værdiløse PCR-tests d. 3.9.2020.
Hjemmesiden ”Journalistenwatch” kommenterede artiklen: ”Når
man ser på tre sæt test fra Massachusetts, New York og Nevada, så
viste op til 90 % af dem, der blev testet positive, på grund af mangelfulde procedurer ”knap nok en viral belastning”. Så 90 % af dem, der
blev testet positive, var slet ikke positive - selv de interviewede eksperter var ”forbløffede” over, at disse personer var blevet identificeret som Corona-bærere ....
(Der) blev udført over 85 millioner PCR-tests alene i USA. Hvis man
tager udgangspunkt i de nye tal fra NYT, er der i alt blevet spildt næsten 13 milliarder dollars på en test, der i bund og grund var værdiløs.... Det var et ”massivt bedrageri” over for den amerikanske befolkning, som solgte PCR-testen som ”guldstandard”, og den ”største
svindel” i historien.” 105
Advokat Dr. Reiner Fuellmich er i øjeblikket ved at forberede et gruppesøgsmål i USA, hvor
især virksomheder, der har lidt tab som følge af lukningen, kan sagsøge professor Drosten
og RKI for at få erstatning. Begrundelsen er, at foranstaltningerne er baseret på en test, som
hverken er egnet eller godkendt til diagnosticering. Jeg håber, at han får succes.
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For med sådanne mistænkelige tests bliver uskyldige mennesker
skræmt til døde, fængslet og hele økonomier ødelagt.

Følsomhed og krydsreaktioner
Men det er langt fra alt. Hvis PCR-testen oversensibiliseres ved at
øge antallet af fordoblingscyklusser, ”ct-værdien”, for meget, er det
mere sandsynligt, at man får et ”positivt” resultat. Såkaldte ”krydsreaktioner” bliver også mere sandsynlige. Det betyder, at testen påviser noget andet end det, den skal undersøge efter. Dette kendes
f.eks. fra narkotikatests, der påviser en forhøjet koncentration af
morfin i i urinen op til to dage efter at have spist valmuefrøkage.106
Testen er derfor ikke i stand til at skelne mellem, om de fundne virusrester stammer fra aktive virus eller er cellekomponenter, dvs. rester
efter en infektion, der allerede har fundet sted. Dette skyldes, at det
altid kun er fragmenter af virusgenomet, der forstærkes ved PCR.
Desuden er de test, der anvendes på verdensplan i dag, meget forskellige. De tester to genfragmenter af Covid-19, som er defineret af
primerne, men forskellige producenter anvender forskellige primere,
så testresultaterne kan ikke sammenlignes med hinanden.107
Vi får heller aldrig at vide af de verdensomspændende statistikker,
hvilke test der blev anvendt i hvert enkelt tilfælde, hvilke laboratorier
der har evalueret dem og hvor mange cyklusser der blev kørt i laboratoriet, dvs. ved hvilken virusbelastning testen indikerer ”positiv”.
Dette er betænkeligt, fordi det umuliggør en fornuftig sammenligning
af forskellige lande eller tidsforløb.
Siden januar 2020 er der kommet kendskab til flere krydsreaktioner.
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Testene reagerer også positivt på SARS-CoV-1 og sandsynligvis
også på sarbecovirus108. Kun fem coronavirusser vides ikke at reagere på testen. Det vides ikke om alle andre vira. Drosten har selv
indrømmet, at hans test reagerer på forskellige coronavirusser, især
fra flagermus.109
Allerede i 2014, i forbindelse med MERS110-epidemien i den arabiske region, forklarede Drosten i et interview, hvor vildledende den
meget følsomme PCR kan være, fordi den kan finde individuelle virusmolekyler, selv hos sygeplejersker, der hverken mærker noget til
det eller er syge, men som klassificeres som MERS-tilfælde. På den
måde ville selv raske mennesker komme med i statistikken, hvilket
ville forklare stigningen i antallet i Saudi-Arabien på det tidspunkt.
Desuden ville medierne have spillet tallene op.
Han opfordrede de saudiarabiske myndigheder til at vende tilbage til
definitionerne af sygdommen, da kun ægte tilfælde tæller. Han tvivlede også på at symptomløse eller let syge mennesker er smitsomme. Han sagde, at kun de tilfælde, hvor der er påvist antistoffer, bør
tælles med. (Hvis vi gjorde dette med Covid19, ville ”infektionstallene” kun være en brøkdel af de nuværende PCR-tal).
Drosten fortsatte med at forklare, at kun hvis der findes antistoffer, er
der tale om en infektion. De fleste vira, selv om de er til stede og kan
påvises, opfanges af kroppens eget forsvar på huden eller i slimhindernes membraner. 111
Godt opdaget, hr. Drosten, og meget fornuftigt! Men hvorfor har De
alle sammen glemt disse indsigter i Corona?
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Covid19 PCR finder endda en menneskelig gensekvens
Men hammeren kommer først nu: I slutningen af august 2020 blev
det kendt, at en af primerne i SARS-CoV-2 PCR-testen er identisk
med en gensekvens i det menneskelige genom!112 Det drejer sig om
en primer113 med den samme gensekvens114. Denne sekvens er nøjagtig den samme i det menneskelige kromosom nr. 8 115

Dette kan ikke være en tilfældighed, da sandsynligheden for en tilfældighed ville være ca. en ud af 68 milliarder.116 Det betyder: hvis der er en
menneskelig celle i prøven, hvis ”kromosom 8” er beskadiget, eller hvis
den pågældende gensekvens er blevet udskilt via et exosom, vil PCR’en
multiplicere dette og vise sig positiv, selv uden et virusfragment. Så i
princippet kan alle mennesker under særlige omstændigheder testes
positive! Er dette tilsigtet?
Kromosom 8 er ansvarlig for intelligens og frugtbarhed. Vil det muligvis blive angrebet af den nye mRNA-vaccination?
De gendatabaser, som professor Drosten havde sammensat sin virus ud fra, forvekslede tilsyneladende et humant exosom med en
viral komponent. Dette viser i det mindste, hvor lidt virologerne ved
om deres kildemateriale.

Yderligere uoverensstemmelser

Usikkerheden ved Drosten-testen er også blevet bekræftet af kliniske
undersøgelser fra Kina.117 Der er rapporteret om talrige tilfælde, hvor
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flere prøver på den samme person skiftevis var positive, derefter negative og derefter positive igen.
I den svabiske by Trossingen blev alle beboere og ansatte på plejehjemmet ”Bethel” i slutningen af april testet for Covid-19. Ud af 145
personer var 56 positive. Men da ingen af dem viste symptomer, fik
direktøren foretaget endnu en test. Denne gang var kun to prøver
positive. I første omgang havde man mistanke om, at laboratoriet
havde begået en fejl, men man kunne ikke finde noget galt med den
måde, som testen blev udført på. Det er fortsat et mysterium, hvordan denne store afvigelse er opstået. Sundhedsstyrelsen insisterer
dog på at bruge den første test til sine statistikker.
I Tanzania i Afrika havde folk tilsyneladende mistillid til Covid-testene
og sendte prøver af forskellige planter og dyr til et testlaboratorium.
Prøver fra en ged, en fugl og en PawPaw-frugt118 reagerede positivt til
PCR.
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WHO’s afrikanske regionalkontor sagde, at testsættene ikke

tidligere var blevet kontamineret med SARS-CoV-2,120 og leverandøren,
Africa Centres for Disease Control, benægtede også, at prøverne kan
have været fejlbehæftede.121 Tanzanias præsident præsenterede selv
skandalen på tv og fik WHO udvist af landet.
Universitetet i Barcelona testede spildevand fra to af byens rensningsanlæg for SARS-CoV-2 fra april 2020 ”for at observere smitteforløbet” - og fandt virussen. Derefter undersøgte de prøver, som de
tidligere havde konserveret, og fandt den mærkelige virus i en prøve
fra 12. marts 2019, længe før den dukkede op i Wuhan. Det samme
skete i Milano, hvor vandprøver fra november 2019 også blev testet
positiv.122/123 Dette efterlader kun to konklusioner: enten er virussen
ældre end påstået, eller også er PCR-testen ubrugelig. Sandsynligvis er begge dele sandt.
59

Corona Hotspot på slagteriet
I midten af juni 2020 var antallet af personer, der blev testet positive
i hele Europa, faldet så meget, at flere vaccineproducenter allerede
klagede over, at de ikke kunne teste deres vacciner, fordi der næsten ikke var nogen smittede mennesker tilbage på gaderne.
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De

søgte seriøst efter frivillige, så de kunne smitte dem som forsøgspersoner.
På det tidspunkt var der kun 4.808 Covid19-”tilfælde” tilbage i Tyskland, eller 0,0058% af befolkningen. For få til at berettige yderligere
repressalier. Der var behov for et nyt ”hotspot”. Det blev fundet i
Tysklands største kødvirksomhed i Gütersloh: Tönnies. 6.650 medarbejdere blev testet, 1.553 var ”positive” - et resultat langt over det
nationale gennemsnit. Men næsten alle de ”positive” arbejdede der,
hvor der hver dag opskæres omkring 50.000 svin, mens de andre
afdelinger i virksomheden blev skånet.
Medierne spredte endnu en gang panik: Avisen ”Die Welt” sammenlignede udbruddet med Fukushima.125 Politikerne gennemførte strenge foranstaltninger såsom karantæner og afspærringer, og Drosten lykønskede
det drastiske indgreb.126 På mirakuløs vis var der næsten ingen syge
blandt de “positive”, ingen dødsfald, og der blev heller ikke registreret nogen spredning i det omkringliggende område. Hvad var det, der foregik?
I begyndelsen var der tilsyneladende krydsreaktioner, fordi kvæg og
svin vaccineres regelmæssigt mod corona-dyresygdomme.127 Vaccinerne indeholder naturligvis genfragmenter af coronavirus, som kan indtages af arbejdstagerne, uden at de bliver syge. Drostens PCR-test reagerer i øvrigt også på coronavirus fra kvæg, som han selv indrømmede
i sin podcast. 128
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For det andet viser denne sag, hvor langt der er mellem testresultaterne og sygdomstallene. ”Det er måske rigtigt, at coronavirus fra
slagtedyr i princippet ikke smitter mennesker ... [men] PCR-tests er
meget følsomme procedurer. De reagerer derfor på små spor af et
(arveligt) stof, som heller ikke nødvendigvis behøver at skyldes en
virusinfektion. Kontaminering, dvs. det simple forhold at man håndterer køddele eller befinder sig i et rum, hvor dyrene opskæres, kan
være tilstrækkeligt til at påvise spor af et viralt stof hos de pågældende mennesker.
En positiv test betyder ikke nødvendigvis, at den pågældende person er smittet, syg eller endog smitsom. Men denne grundlæggende
fejlfortolkning er altid blevet begået (med hiv/aids, zika, svineinfluenza, SARS osv.) og løber også gennem COVID-19-rapporteringen.”
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Journalist Johannes Kreis opsummerer:
”Kommentar 1: Emnet krydsreaktioner i PCR-tests er normalt tabt,
da de fleste publikationer om dette emne kommer fra producenterne
selv. Dette har været tilfældet i 20 år. Og det er især slemt med de
PCR-protokoller, der anbefales af WHO. WHO synes aldrig at have
hørt om ordet krydsreaktion. Det er praktisk talt ikke-eksisterende
der.
Note 2: PCR kan ikke påvise, om virus er neutraliseret af antistoffer. Ligeledes kan PCR ikke påvise, om virus er reproducerbare. Som regel er
det også kun fragmenter af virusgenomet, der forstærkes ved PCR.
Note 3: Om man finder noget med PCR eller ej, har intet at gøre med
spørgsmålet om, hvorvidt den pågældende art, som det undersøgte
DNA (RNA) tilhører, er sygdomsfremkaldende for sygdommen.
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Note 4: PCR-diagnostik er et milliardmarked.
Ingen ved, hvordan alle coronavirusser ser ud. Det vil sige, at ingen
kan sige, om SARS-CoV-2 ikke har eksisteret før, fordi ingen har
søgt efter den med SARS- CoV-2-primere, eller om SARS- CoV-2 er
blevet målt sammen med andre klassiske primere på grund af krydsreaktioner. Det er naivt at tro, at biomedicinen ved nøjagtigt, hvad
der er inde i cellerne. Det er meget langt fra det.” 130
Videnskabsjournalist Peter Frey kommenterer Corona-testene således: ”Senest på dette tidspunkt bør læseren blive opmærksom på,
at analysen af virale gensekvenser i menneskekroppen er en delikat
historie, for hvad er det egentlig, vi uddrager, og hvordan håndterer
vi resultaterne, som vi måske ikke engang har fuldt ud forstået? ” 131
Biokemiker Christine Johnson påpegede, at man skal være meget
forsigtig med PCR, fordi den arbejder med eksponentiel multiplikation og derfor multipliceres fejlene i forsøget også eksponentielt. 132
Efter al denne forskning er den eneste konklusion, der er tilbage, at
PCR-testen ikke kan give nogen som helst fornuftige udsagn
om nogen epidemi. Det gør den til et ideelt instrument til misbrug
og vildledning. Det er tilsyneladende netop dens formål.

Er det coronavirus, der er skyld i sygdom og død?
Lad os gå videre til spørgsmålet om, hvorvidt Drosten-virussen forårsagede den sygdom, som den beskyldes for at forårsage, eller om de
målte virusdele blot var til stede. For at klarlægge noget sådant har der
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har været ”Kochs postulater” i over hundrede år.133 Kort sagt betragtes
en mikroorganisme som et patogen, hvis fire betingelser er opfyldt (oprindeligt tre, senere blev en tilføjet):
1. Patogenet skal påvises hos alle syge mennesker, men ikke hos raske mennesker.
2. Patogenet skal isoleres fra de syge og dyrkes i laboratoriet.
3. Hvis man smitter raske mennesker med sygdommen, skal de udvikle de samme symptomer.
4. Patogenet skal så også kunne påvises i den nyligt inficerede og
være identisk med den første.

Ingen af disse Koch-postulater er til dato blevet opfyldt af Covid19-virussen, og det samme gælder de ”Rivers-postulater”, som senere
blev skabt specielt til virus.
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Virussen er heller aldrig blevet klart

isoleret og identificeret i elektronmikroskopet. Der findes masser af
billeder af coronavirus, men der mangler en klar beskrivelse af, hvordan billederne er taget, dvs. hvad man præcist kan se. Og - hvad der
er endnu værre - den nye infektion med bevis for symptomerne blev
heller aldrig lavet.
Videnskabsjournalist Thorsten Engelbrecht og forsker Konstantin
Demeter gennemgik de vigtigste undersøgelser om SARS-CoV-2 og
skrev til forfatterne. Resultatet er opsigtsvækkende: Ingen af undersøgelserne gav noget bevis for virusisolation eller for Kochs eller
Rivers postulater. Coronaviruset er således aldrig blevet fundet og
isoleret i en syg person, som det første postulat kræver. 135
Der er mange publikationer om ”virus-isolater”, og der er blevet offentliggjort forskellige komplette genom-sekvenser, men ingen un-
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dersøgelse viser, at disse blev opnået ved korrekt isolering, undtagen ved teoretisk PCR-baseret computeranalyse. Udtrykket
”isolering” i nogle undersøgelser misbruges der. Desuden mangler
alle undersøgelser de kontrolforsøg, der skal vise, at intet er målt
med garanteret virusfrit materiale. Dette alene gør undersøgelserne
værdiløse. Du kan finde nøjagtige data om dette på disse kilder.136
I øvrigt åbnede RKI-chefen Wieler munden under et interview med
tv-stationen Phoenix i slutningen af oktober. Han sagde, at de havde
”lært at lede samfundet, uanset om virussen eksisterede eller ikke.
”137 Hør,

hør! Eksisterer virussen måske alligevel ikke? Hvad de deri-

mod har lært, er, hvordan man leder samfundet - ved næsen.
Under alle omstændigheder vil de hidtil foreliggende undersøgelser
af coronavirus aldrig kunne holde i en retssag som bevis for eksistensen af SARS-CoV-2. Endnu mindre vil det kunne bevises, at
virussen er ansvarlig for sygdommene og dødsfaldene. Anklagemyndigheden anmoder derfor om, at andre dødsårsager tages i
betragtning.

Forbudte obduktioner
I begyndelsen af Corona-krisen forbød RKI dissektion af døde. Sidste gang dette skete var i middelalderen, da kirken forbød dette som
værende ukristeligt. Det var i orden at sende folk i krig og massakrere dem, men at åbne de døde til forskningsformål blev strengt straffet. Men tilbage til nutidens middelalder: RKI’s ”anbefaling” skulle
angiveligt beskytte patologerne efter devisen: ”Vi vil kun jeres bedste”.
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Mange patologer følte sig krænket i deres faglige ære, for de er
trods alt uddannet til at beskytte sig selv effektivt selv med meget
smittefarlige lig. Den retsmedicinske patolog Prof. Klaus Püschel fra
Hamburg ville vide præcis, hvad ”coronapatienterne” virkelig var
døde af og dissekerede 65 ”coronapatienter”, der var døde. Hans
resultat: Alle havde haft alvorlige sygdomme i forvejen. Højt blodtryk, hjerteanfald og åreforkalkning. Alene 46 havde forudgående
sygdomme i luftvejene og lungerne. I 28 tilfælde var der andre organskader, eller patienterne havde fået transplanterede organer. 138
De undersøgte døde således ”med” Corona, men ikke ”af” Corona.
Prof. Püschel fortsatte med at foretage obduktioner og konkluderede
efter 167 obduktioner, at alvorlige eller dødelige forløb af Covid19 var
sjældne, og at de obducerede personer var væsentligt før-skadede.139
Dette er i overensstemmelse med en undersøgelse af 2.000 dødsfald
foretaget af det italienske nationale sundhedsinstitut (ISS). Ifølge denne
havde 99 % af de afdøde en eller flere tidligere sygdomme, 48,5 % endda tre.
RKI var sandsynligvis ikke interesseret i at ”beskytte patologer”, men
i at dække over, hvor ubetydelig den ”nye dræbervirus” i virkeligheden er. Hvis vi husker, hvor ensidig RKI’s tal-akrobatik er trimmet til
skræmmekampagner, så er mistanken om kriminelle vildledende
hensigter fra RKI’s side ikke langt ude og bør være værd at undersøge nærmere.
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Andre dødsårsager fundet
Fra begyndelsen blev ”corona” blot hævdet som årsag, men der blev
aldrig foretaget nogen forskning for at finde ud af, om den fundne
virus faktisk forårsagede den atypiske lungebetændelse, eller om
den blot var til stede hos de syge eller raske. ”Atypisk lungebetændelse” kan have en lang række forskellige årsager:

• Indånding af giftige stoffer, opløsningsmidler eller udstødningsgasser
• Indtrængen af mad, drikke eller maveindhold i lungerne i
tilfælde af dysfagi eller bevidstløshed (aspirations-pneumoni).
• Problemer i immunsystemet som allergier og autoimmune
sygdom Stråleterapi i forbindelse med kræftbehandling

• Vandophobning på grund af ødemer under længerevarende
sengeleje eller på grund af hjerte- eller nyreinsufficiens. Ældre mennesker er særligt ramt af dette.

Det er alle alvorlige sygdomme, som ikke har noget at gøre med bakterier eller vira. De har større risiko for at være dødelige end ”typiske”
lungesygdomme, dvs. dem, hvor bakterierne er kendt. I dag er mange
læger så fokuserede på infektioner, at de først leder efter bakterier, og
hvis de ikke finder nogen, ”må det være virus”. For virologer i hvert
fald, for det er deres daglige brød. Og de, der leder efter virus, finder
altid et eller andet fragment af influenza eller, som i øjeblikket er popu-
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lært, af coronavirus. Alt, hvad der skal til, er et par cyklusser mere i
PCR´en.
Den amerikanske sundhedsmyndighed CDC har bekræftet ovenstående på sit websted d. 9.9.2020.140 Det vigtigste udsagn er opsigtsvækkende: 94 % af dem, der døde af Corona, havde i gennemsnit fået
konstateret to til tre (2.6) alvorlige tidligere sygdomme. Kun hos
6% blev der ikke fundet andet, hvorfor disse dødsfald blev tilskrevet Corona.
Det betyder, at i stedet for 161.000 er det kun 9.600 amerikanere,
der kan være døde af Covid-19. Det ville være omkring en halv procent af det skrækscenarie, som den amerikanske immunolog Dr.
Anthony Fauci forudsagde tidligere på året. Han talte om 1,5 til 2,2
millioner coronadødsfald i USA. Heldigvis tog han fejl med en faktor
på 200. Denne ”ekspert” har rådgivet alle amerikanske præsidenter
siden Ronald Reagan - og yderst dårligt i medicinalindustriens interesse. Nogle kalder ham også den ”amerikanske Drosten”.
Hvis man sammenligner det korrigerede tal på ca. 10.000 Corona-dødsfald i USA med de 80.000 dødsfald under den amerikanske influenzabølge i 2017/2018141 , så sætter det tallene i et betydeligt perspektiv.
I mellemtiden er det blevet kendt, at også i Europa regnes alle døde
med en positiv PCR som ”coronavirus-dødsfald” i statistikkerne,
uanset hvad de faktisk døde af. I Tyskland tælles selv patienter med
lungebetændelse og en negativ coronatest som corona-dødsfald,
hvis de har haft kontakt med en ”positiv” person på et tidspunkt!

142

Dette alene er en skandale.
Uwe Witt fra det tyske parlaments sundhedsudvalg spurgte med rette, hvor mange Corona-dødsfald der egentlig var i Tyskland. Hvis
man tager udgangspunkt i CDC-tallene og trækker 94% fra, ville kun
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558 forblive, men det ville naturligvis ikke interessere nogen her. 143
Coronaeksperten Prof. Drosten havde i øvrigt truet med 278.000
coronadødsfald i Tyskland i foråret 2020. Enhver, der var så langt fra
målet, burde fremover holde mund.

Afdøde som følge af behandlingen
I begyndelsen af panikken med coronavirus blev det sagt, at der ikke
var nogen kur mod den. Så man eksperimenterede med alle mulige
ting på hospitalerne: Antibiotika, paracetamol, kortison og alle mulige stoffer, som egentlig er der til helt andre formål. Det er forståeligt
nok, for mange læger gik også i panik, og der blev begået så mange
fejltagelser.
I det anerkendte medicinske tidsskrift ”Lancet” af 18.2.2020 blev et
eksempel på overdreven brug af medicin rapporteret:144
”Den beskriver en 50-årig patient, der led af feber, kulderystelser,
hoste, træthed og åndenød og blev klassificeret som en COVID-19-patient.
Han blev derefter behandlet med en sand armada af lægemidler
bestående af de antivirale lægemidler interferon alfa-2b, lopinavir og
ritonavir, det meget hårde antibiotikum moxifloxacin og høje doser
kortison (methylprednisolon) - stoffer, der kan have fatale bivirkninger, selv når de tages alene. Desuden blev der taget vævsprøver
ved obduktionen - og her indrømmer forfatterne af artiklen endda, at
de observerede leverskader kan være forårsaget af lægemidlerne.
Konklusionen, at patienten døde på grund af stoffernes giftige virkning, er derfor overbevisende.
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Og hvis en sådan mand, der var 50 år og dermed ”i sin bedste alder”
og tilsyneladende ikke havde lidt af andre sygdomme end alvorlige
influenzasymptomer, dør som følge af indgivelsen af en sådan ”medicincocktail”, så kan man gætte sig til, hvordan en sådan meget
giftig behandling påvirker mennesker, der er 70 eller 80 år gamle og
har haft tidligere sygdomme op til og med kræft, før de blev klassificeret som COVID-19-patienter.
Spørgsmålet er: Hvorfor behandlede lægerne den 50-årige på denne måde? Og svaret er: ud fra et viralt tunnelsyn, ud fra den dybt
rodfæstede overbevisning om, at kun medicin kan bringe frelse,
samt ud fra den frygt, der er typisk for det nuværende medicinske
system, især i tider med pandemisk panik, for at noget måske er
blevet glemt, hvilket ofte nok fører til overforbrug af medicin. Som i
dette tilfælde.
Og så fik den stakkels 50-årige, fordi han var forpustet, f.eks. kortison, et lymfocytdræbende middel, der bremser den inflammatoriske
reaktion. Derefter svulmer alting op, feberen falder. Patienten får det
midlertidigt bedre, han kan trække vejret bedre igen. Samtidig undertrykkes kroppens afværgereaktioner dog også, hvilket i sidste
ende kan være dødeligt, som dette tilfælde viser, især hvis der også
gives andre potentielt dødelige lægemidler.
Ikke desto mindre konkluderer Lancet-artiklen faktisk, at ”patienten
døde af en alvorlig infektion med SARS-CoV-2.” Med andre ord blev
det hævdet, at patienten kun døde af en virus - og ikke af stofferne,
på trods af medicin-armadaen. Og da denne undersøgelse blev offentliggjort i et tidsskrift, hvis indhold de facto er lov, fungerede den
som en slags blueprint til behandling af COVID-19-patienter”. 145
Flere læger fra USA og Europa, herunder fra universitetet i Zürich,
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rapporterede, at mange patienter døde af lunge-emboli på grund af
(mikro)trombose i lungerne, hvilket i begyndelsen blev overset, fordi
obduktioner ikke var tilladt i begyndelsen. Mange af dem kunne helt
sikkert have været reddet ved at indgive almindelige blodfortyndende midler, hvis dette havde været kendt.146

Kunstig vejrtrækning
En anden komplikation var åndedrætsbesvær, og derfor blev mange
patienter sat i respirator. Dette gjorde mere skade end gavn: Carl
Diehm, en lungelæge påpegede, at i New York var dødeligheden for
ventilerede coronapatienter 80 %.147 Overtrykket hvormed respiratorerne tvinger luften ind i lungerne, kan skade lungerne, hvilket kan
føre til øjeblikkelig død eller død som følge af senfølger inden for et
år. 148
Den førnævnte New York-sygeplejerske Erin Marie Olszewski oplevede de kunstigt ventilerede personers lidelser på følgende måde:
”De tildelte patienter, som ikke nødvendigvis havde Covid-19, til afdelingerne. Muligvis blev de også tilsluttet respiratorer. Den måde,
de tilsluttede dem på, var fatal.
Men den første reaktion på alt på Elmhurst var straks kunstigt åndedræt, selv om det var ved at slå folk ihjel.
Jeg tror, det var omkring slutningen af april, da jeg bemærkede, at
der ikke var en eneste patient, der var blevet taget ud af respiratoren
med succes. Så på det tidspunkt var alle patienter, der var tilsluttet
maskinen, døende.
Når der pumpes kunstig luft ind i lungerne, svækker det dem mere
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og mere. Når de bliver svagere, skal trykket fra respiratoren øges.
Dette får de menneskelige lunger til at sprænge. Sideløbende hermed gav vi menneskene beroligende midler. De Covid-behandlinger, som disse mennesker blev udsat for, bestod i bund og grund i at
holde dem i koma, indtil de døde.
Det, der skete med patienterne der, er grov uagtsomhed og dårlig
håndtering. Mange af dem behøvede ikke at dø. De blev betragtet
som engangspatienter. Mange af dem var lavindkomstmodtagere.
De havde ikke råd til et dyrt hospital. ”149
I mellemtiden er mange læger stort set gået bort fra respiratorer og
giver blot supplerende ilt via åndedrætsmasker.

Det farlige ”mirakelmiddel” hydroxychloroquine
En anden komplikation er udløst af visse lægemidler. Dr. Wolfgang
Wodarg bemærkede, at anti-malariamedicinen hydroxychloroquin
(HCQ) har alvorlige bivirkninger, men specifikt hos personer med en
bestemt genetisk defekt. Det kaldes ”flavisme”, som er en mangel
på enzym G6PD.150 Dette forekommer ofte i troperne, i malariainficerede områder, dvs. i Afrika, Sydamerika og Sydøstasien.
Fordelen er, at flavism øger resistensen mod malaria. Ulempen er,
at bærere af den genetiske defekt, især mænd, kan udvikle hæmolyse (blodopløsning), hvis de kommer i kontakt med visse stoffer, som
f.eks. findes i bønner, ribs, ærter og en række lægemidler.151 Disse
omfatter anti-malariamedicin såsom HCQ, hvor indtagelse hos
sådanne personer kan være dødelig på grund af mikro-embolisme
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(blodpropper, der dannes fra resterne af bristede røde blodlegemer),
der dannes i alle organer. 152
Problemet var, at efter et indledende forbud mod stoffet (det var ikke
godkendt til dette formål), var der pludselig et stort håb om, at HCQ
kunne hjælpe mod Covid19. WHO anbefalede det til forebyggelse
og behandling af Covid19 og iværksatte i april tre forsøg, hvor HCQ
blev doseret så højt, at det var i det giftige område. Mange patienter
døde, hvilket føjede sig til statistikkerne over ”coronadødsfald”. Ud
over overdoseringerne er den dødelige risiko for personer med
G6PD-defekt desuden blevet overset, selv om flavisme længe har
været kendt som en kontraindikation.153 Dette rammer op til 30 % af
befolkningen i Afrika. Det er ligegyldigt - HCQ og beslægtede chloroqiner er blevet brugt flittigt, og der er foretaget undersøgelser
med dem verden over. Præsident Trump roste stoffet som en ”gave
fra Gud” og sagde, at han selv tog det til profylakse.
Først i slutningen af maj undersøgte Harvard Medical School og
University Hospital Zurich flere undersøgelser af 96.000 patienter på
hundredvis af hospitaler verden over og kom til den konklusion, at
HCQ ikke kun var ubrugeligt, men endda øgede risikoen for død på
grund af alvorlige bivirkninger.

154

Som følge heraf stoppede WHO

alle undersøgelser, men i Brasilien fortsatte de, og i Storbritannien
blev der i begyndelsen af juli 2020 iværksat en ny undersøgelse,
hvor omkring 40.000 sundhedspersonale skal deltage. Oxford University er også involveret. 155

Kun Dr. Wodarg henledte opmærksomheden på rapporterne fra
USA, ifølge hvilke der hovedsageligt var afroamerikanere blandt de
påståede Corona-dødsfald. Der blev rapporteret op til seks gange
så mange dødsfald fra de overvejende sorte amter som fra de hvide
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amter. I første omgang mistænkte man dårligere sundhedsvæsen
som årsag, men så hørte man også fra Storbritannien, at der blandt
corona-dødsfaldene var et uforholdsmæssigt stort antal ”etniske minoriteter”, dvs. indvandrere, også blandt læger og medicinsk personale.
Dr. Wodarg påpeger, at favisme også er udbredt i visse områder i
Italien. Malaria fandtes stadig i Po-dalen indtil 1950’erne. Op til 71%
af de testpositive, men også læger og sygeplejersker var blevet behandlet med høje doser HCQ, og det var tilsvarende i Spanien. Mange storbyer i Europa og USA har også en stor andel af indvandrere
med flavisme, som, hvis de blev testet positive, blev behandlet med
HCQ, hvilket øgede dødeligheden. I uvidenhed om sammenhængen blev de erklæret for døde af coronavirus, mens de i virkeligheden var HCQ-ofrene. Det skæbnesvangre er, at sundhedsmyndighederne i alle lande overså denne alvorlig ”fejlbehandling”.156
Der er også rapporter fra læger, som har haft gode erfaringer med
HCQ kombineret med zink, hvis det anvendes tidligt, og forudsat at
doseringen ikke er for høj, og at flavisme kan udelukkes.
Der findes ingen tal for masseanvendelsen af HCQ på verdensplan,
men der må være hundredtusinder af mennesker, der er blevet behandlet med det. Dette kan meget vel forklare overdødeligheden i
lande med et højt niveau af flavisme, som f.eks. i Brasilien. Billederne af døde mennesker fra de brasilianske favelaer blev naturligvis
tilskrevet SARS-CoV-2, fordi bivirkningerne aldrig bliver diskuteret.
Dr. Claus Köhnlein har mistanke om en sammenhæng mellem
HCQ-behandling og en usædvanlig stigning i overdødeligheden i
Belgien, Holland, Frankrig, Italien, Spanien og Storbritannien. På
hjemmesiden med den officielle dødelighed statistikker for de fleste
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EU-lande157 , kan man se et mærkeligt fænomen: Dødeligheden falder kontinuerligt næsten overalt efter den sædvanlige influenzasæson. Kun i de nævnte lande stiger den kraftigt i slutningen af marts
og falder lige så hurtigt igen i midten af april - et helt atypisk forløb
for en epidemi.
I nabolandene er denne ”jag” ikke eller næsten ikke synlig. ”Ingen
virus kan producere sådanne ”pigge”, og slet ikke uden for den normale influenzasæson. Især fordi der ikke var nogen overdreven dødelighed i f.eks. Tyskland, selv om det grænser direkte op til Frankrig, Holland og Belgien. Det samme gælder for Østrig, som er nabo
til Italien og Schweiz og Portugal, som ligger ved siden af Spanien.
”158 Hvad var det, der foregik?
Den 18. marts bekendtgjorde WHO en større ”forsøgsbaseret lægemiddeloffensiv” til bekæmpelse af COVID-19, ”solidaritetsforsøget”. Forsøget fokuserede på de meget giftige lægemidler remdesivir, lopinavir/- ritonavir (Kaletra), interferon-β i kombination med
Kaletra samt HCQ og chloroquin.159
De to sidstnævnte lægemidler kan forårsage hjerterytmeforstyrrelser, hvilket kan føre til døden. ”Dette gælder især, når de indgives i
højere doser, som det er sket i behandlingen af såkaldte COVID-19-patienter, ikke kun i Italien, men også i Spanien, Frankrig,
England og USA“ 160
Og netop sådanne høje doser blev anbefalet af WHO. Den amerikanske læge Meryl Nass skrev i en artikel, at der i Solidarity-undersøgelsen blev givet 2,4 g på den første dag og i alt 9,2 g op til
til den 10. dag.161 Da det aktive stof langsomt nedbrydes i kroppen,
løber de indtagne mængder op i flere dage. Det har været kendt si74

den 1979, at selv en enkelt dosis på 1,9 - 2,6 g kan være dødelig.
Grænsen for toksicitet overskrides derfor hurtigt. 162
”Ikke desto mindre deltog mange lande rundt om i verden i solidaritets-undersøgelsen, herunder Spanien, Frankrig, Schweiz og Belgien - lande med en markant overdødelighed (begrænset til april).
Inden for tre dage bemærkede forskerne hjerte-arytmier hos de patienter, der havde taget den højere dosis (efter tre dage havde de
”fået” 3,6 g klorokin). Ikke desto mindre fortsatte patienterne naturligvis med at tage doserne. Og på den sjette dag var 11 og dermed
en betydelig del af forsøgspersonerne døde, hvilket førte til en umiddelbar afslutning af højdosisdelen af undersøgelsen.
”Det ser ud til, at solidaritets-forsøgene ikke var designet til at teste
fordelene ved hydroxychloroquin i Covid-19, men snarere til at se,
om patienterne kunne tolerere giftige, ikke-terapeutiske doser,” kritiserer Meryl Nass.”163
Der er gennemført andre undersøgelser med HCQ i Europa og USA.
De blev gennemført i de lande, hvor dødsraten havde et ”jag” i kurven. Et af dem, ”the Recovery trial”, der blev samfinansieret af Welcome Trust og Bill & Melinda Gates Foundation, skred frem med en
hidtil uset hastighed og havde inden for relativt kort tid indskrevet
mere end 11.000 patienter fra 175 hospitaler i Storbritannien. ”164
For mere information, se Rubicon-artiklen i den sidste fodnote og et
interessant interview med Dr. Köhnlein. 165
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Antivirale midler som ”kur”?
Virologers og laboratorieforskeres fokus på at ”finde og ødelægge
virus” er yderst problematisk. For det, de finder i reagensglasset (”in
vitro”), kan langt fra overføres til den menneskelige organisme (”in
vivo”). Der findes således lægemidler, der hæmmer viral replikation
”in vitro”, som f.eks. ”Remdesivir” fra Gilead Sciences, der har været
på markedet siden februar 2020 mod SARS-CoV-2. Det blev oprindeligt udviklet i 2014 mod ebola-virus, men blev aldrig godkendt. Nu
fik det en ny chance med Corona, det fik særlige godkendelser mod
Covid19 i USA, EU og Japan til ”begrænset brug i individuelle tilfælde”. Ikke en dårlig aftale, da en 5-dages behandling indbringer mellem 2.300 og
$3,100. Den amerikanske regering har allerede bestilt en halv million doser til en værdi af 1 170 000 000 dollars (1,17 milliarder kroner). 166
En kinesisk undersøgelse på mus167 fandt negative virkninger på antallet og mobiliteten af kønsceller (sædceller, æg), og jo højere dosis, jo
værre.
Indtil videre er der kun én undersøgelse, der har vist en vis succes
med remdesivir-behandling, men den var ambivalent. På den ene side
siges lægemiddel at have reduceret ventilationstiden for intensivpatienter fra gennemsnitligt 15 til 11 dage; på den anden side er massive
leverskader blev observeret.168
Denne moderate ”succes” modsiges af en WHO-undersøgelse i
mere end 30 lande, som blev offentliggjort i oktober, og hvis foreløbige resultater viste klare tendenser. Behandlinger med remdesivir,
hydroxychloroquin, lopinavir/ritonavir og interferon havde ingen eller
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kun ringe effekt på Covid19, enten i forhold til den normale dødelighed eller i forhold til behandlingens varighed. 169
Forfatterne T. Engelbrecht og Dr. med. C. Köhnlein skriver i deres
bog ”Virus-Wahn” (Virus-Wahn), at antivirale midler ikke er særlig
”præcise”, men snarere sammenlignelige med en bredsprøjte. Derfor påvirkes også sunde celler og forhindres i at vokse, hvilket kan
sammenlignes med kemoterapi. Derfor er de både immunundertrykkende og kræftfremkaldende.
Dr. Köhnlein gav i ”Ärzteblatt” udtryk for den antagelse, at Tyskland
var kommet relativt godt ud af krisen, fordi der ikke var blevet brugt
så mange antivirale lægemidler som i andre europæiske lande.170
Remdesivir inkorporerer som næsten alle antivirale midler et fremmedmolekyle i det nyudviklede DNA under celledeling, hvilket får
cellen til at dø. Dette påvirker imidlertid ikke kun ”inficerede” celler,
men også sunde celler, hvilket afspejles i talrige ”bivirkninger”, der
ofte er værre end hovedvirkningen. Organismen betaler en høj pris
for at slippe af med den mistænkte virus. I reagensglasset er dette
ikke mærkbart, men i kroppen er det meget mærkbart.
En lignende fiasko blev allerede oplevet for årtier siden med AZT
(azidothymidin), også kendt som ”Retrovir”. Lægemidlet blev udviklet i 1963 som en ”kædeafbryder”. Det betyder, at kæden af celledelinger afbrydes. Det rammer især celler, der deler sig ofte, som f.eks.
cellerne i tarmslimhinden eller blodcellerne. Derfor opstod ideen om
at bruge det ved leukæmi, hvor leukocytterne formerer sig særligt
hurtigt. Det er det samme princip som kemoterapi: man skader alle
cellerne, når de deler sig, men kræftcellerne dør lidt hurtigere, i det
mindste i teorien.
Det er som at forsøge at dræbe terrorister i en by ved at forgifte drik-
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kevandet, fordi en videnskabsmand har fundet ud af, at terroristerne
er mere tilbøjelige til at reagere på giften end alle de andre indbyggere. Det skal selvfølgelig gå i vasken. Da man endelig indså, at
patienterne døde hurtigere med AZT end af ubehandlet leukæmi,
blev det trukket tilbage og forsvandt foreløbig i giftskabet. I fagkredse blev det derefter kaldt ”stoffet på jagt efter den rigtige sygdom”.
Dette blev så fundet i 1986, da AIDS kom på banen. Efter mottoet
”giv AZT en chance” blev det nu brugt mod HIV, hvilket angiveligt
virkede - i reagensglasset. Et første forsøg på mennesker spredte
håb til skræmte AIDS-patienter, men ved nærmere undersøgelse viste det sig at være ”sjusket, svigagtigt og fuldstændigt værdiløst”. 171
Ikke desto mindre blev AZT godkendt, med ubehagelige bivirkninger, der på mærkværdig vis faldt sammen med den sygdom, som
det skulle helbrede. Det kunne man tænke over.
Det skæbnesvangre var, at mange raske mennesker også blev behandlet med det, og de fik langt oftere aids-symptomer end ubehandlede mennesker. Hvorfor blev de overhovedet behandlet? Fordi
PCR-testen var positiv for hiv og intet andet. Kary Mullis, opfinderen
af PCR-testen, havde dengang kraftigt protesteret mod misbrugen
af hans test.
I et interview gav han udtryk for sin utilfredshed. Han klagede bl.a.
over, at Anthony Fauci ikke havde nogen anelse om noget som helst,
ligesom de fleste mennesker i høje medicinske stillinger, bare var
kontorister uden anelse, de ændrede reglerne, når de havde lyst til
det. Hovedproblemet med videnskaben i dette århundrede er, at den
bliver bedømt og finansieret af folk, som ikke forstår det. 172
Mullis blev ignoreret, medicinalforretningen måtte fortsætte. Historien gentager sig selv, når sådanne katastrofer glemmes, og når pro78

fitbegæret driver vaccine- og medicinproducenterne til endnu en
gang at acceptere skader og dødsfald.
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Delrapport om virus og test
Ud fra alle de beviser, jeg har samlet indtil nu, er det klart:
• De offentliggjorte infektionstal er alt for høje og har aldrig
perspektivet til at sprede frygt.
• SARS-CoV-2 coronavirussen er aldrig blevet videnskabeligt bevist som påstået. Det er sandsynligvis en konstruktion af andre kendte coronavirusser.
• Det er endnu ikke blevet bevist nogen steder, at SARSCoV-2 er årsag til lungebetændelse. Kochs postulater er
alle ikke opfyldt.
• Den test, hvormed virussen angiveligt ”påvises”, giver
90% falske resultater og er derfor ubrugelig til epidemiologiske undersøgelser og sammenligninger af ”infektionskurver” eller vurdering af infektionsforløb.
• Det faktum, at 85% af de såkaldte ”infektioner” forløber
uden symptomer, udelukker virus som årsag. Under alle
omstændigheder er det ikke en ”dræber”.
• Der var heller ingen epidemi, bortset fra den sædvanlige
bølge af tal, der beviser det: Hvis vi lader RKI-tallet på
lige under
• coronadødsfald i sæsonen op til sommeren,173 som det er
med influenzadødsfaldene i sæsonen 2017/18, svarer
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2020-tallet helt sikkert til en mild influenzabølge. Fordi
man har undersøgt de afdøde for andre vira, er meget
sandsynligt, at der var tale om den sædvanlige influenzadødelighed, der kun blev tilskrevet CoV2 på grund af
den nye PCR-test.
•

• Alderen på dem, der døde af corona, peger også i den retning: Deres alder i Europa og USA var mellem 80 (USA), 83
(Tyskland) og 86 (Sverige), hvilket svarer til den ellers normale levealder, i Tyskland er den endnu højere (uden ”Corona”).
• Det betyder, at ”Corona” statistisk set ikke førte til, at folk
døde,

som det ville have været forventet i forbindelse

med en rigtig pandemi.
• Der var ingen overdødelighed i løbet af influenzasæsonen,
hvilket fremgår af de officielle tal fra RKI og det føderale
kontor. 175
• Antallet af test er blevet øget fra 350.000 til over
1.600.000 siden maj. Dette alene har givet flere falske positive resultater. Det er hemmeligt, i hvilket omfang antallet af cyklusser har ændret sig.
• ”Positiv” betyder ikke ”syg”, og ”falsk positiv” er bestemt ikke
ensbetydende med ”syg”.
•

• Der var en masse mediehype omkring de såkaldte
”hotspots” i Göttingen og Garmisch, men ingen blev syge.
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• ”Positive” uden symptomer er ikke smitsomme, fordi t-belastningen er for lav. 176
• Hospitalerne tog sig af 12,8 % færre patienter i de første
10 måneder end i samme periode i 2019.177
• Antallet af patienter med alvorlige luftvejssygdomme, der
blev behandlet på klinikkerne, faldt endda med 15,6 %.178
• Belægningsprocenten på intensivafdelingerne (ITS) faldt
med 6 %.179
• Antallet af personer, der døde på hospitalet, og antallet
af alvorlige luftvejsinfektioner faldt med 4,8 % sammenlignet med 2019.180
• Ifølge den ovennævnte CDC-undersøgelse skal 96 % af
de påståede dødsfald fratrækkes dem, der døde ”med”
men ikke af corona.
• Lederen af Frankfurts offentlige sundhedsvæsen bekræfter også, at der ikke var nogen overdødelighed. 181

Der er således ikke tale om en ”mulig overbelastning af sundhedssystemet”. Stigningen i antallet af infektioner svarer til stigningen i
influenzasæsonen i de foregående år og er lavere end i 2017/18.
Ikke desto mindre er det netop dette argument, der bruges til at lyve
gennem tænderne. I talkshowet ”Anne Will” i december sagde Uwe
Janssens, overlæge på en intensivafdeling, at situationen på intensivafdelingerne var dramatisk på grund af Covid-19 og opfordrede til
en hård nedlukning. 182
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Heinrich Fiechtner, medlem af Europa-Parlamentet, spurgte derefter Janssens’ hospital i Eschweiler om de aktuelle belægningstal og
fik følgende svar, der var i øjeblikket ingen corona-patienter på intensivafdelingen. 183
Selv hvis en kliniks intensive sengepladser er optaget, kan patienterne let overføres til andre klinikker, der har ledig kapacitet. Dette
har været almindelig praksis i mange år, f.eks. i influenzasæsonen
2017/18, hvor mange klinikker var meget travle.
Lad os lytte til Peter Haisenko igen: ”Ligesom med de falske data om
”smittede personer” er den påståede trussel om overbelastning af
hospitaler ved at blive håndteret. Der siges at være 3.000 personer
med Corona på intensivafdelinger. De fleste af dem er ikke kunstigt
respireret. Jeg kan ikke se et problem der. Vi har ca. 2.000 hospitaler. Det giver os 1,5 ”coronapatienter” pr. hospital. Hvis vi trækker de
falsk

positive

fra,

er

der

ikke

meget

tilbage.”
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Konklusion:
Hvis der ikke døde flere mennesker i alt i de sidste 12 måneder
end i de foregående år, selv færre end i influenzasæsonen
2017/18, så var der ikke tale om en epidemi, men om en ren
PCR-”laboratoriepandemi”.
Det er ikke de testede, der er syge, det er testene!

Så lignende pandemier kunne være blevet erklæret i årene før, hvis
de genfragmenter, som Drosten påstod, var blevet eftersøgt ved
PCR og fundet.
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Selv hvis de endnu ikke havde eksisteret, hvilket jeg tvivler på, kunne fejlprocenten i testen have givet de samme tal på et hvilket som
helst tidspunkt! Fænomenet, at tallene svinger med årstiderne, findes i lige så høj grad med alle andre influenzavirus.

Tallene skal sættes ind i en sammenhæng, ellers er de misvisende!

Tendensen med ”højere tal på grund af flere test med færre dødsfald” kan ses på verdensplan. WHO rapporterede, at antallet af positive test (stadig kaldet ”infektionstal”) var steget med 6 % i midten
af september, mens dødsraten faldt med 10%.185
Uanset hvilke statistikker man ser på, viser de alle det samme: Siden sommeren er antallet af ”positive tal” steget overalt, mens antallet af ”coronadødsfald” ikke er steget. Hvis der virkelig var tale om en
”anden bølge”, ville dødskurverne også skulle stige. Men det gør de
ikke, hvilket beviser, at der udelukkende er tale om en ”testbølge”.
Drosten beklagede i et online-interview folks stigende tab af tillid til
offentlige statistikker, hvor han bemærkede, at vi havde stigende
antal tilfælde, men for få dødsfald. 186
På verdensplan er antallet alt for lavt til, at man kan tale om en pandemi. I slutningen af september talte man om en million dødsfald.
Hvis man i den forbindelse anvender CDC’s ovenfor omtalte statistikker, ifølge hvilke kun 6% døde af corona, og alle de andre havde
alvorlige tidligere sygdomme, som ville have ført til døden selv uden
corona, så er der 60.000 rene corona-dødsfald tilbage.
Med en verdensbefolkning på 7,5 milliarder mennesker ville 0,0008%
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være døde af ”Corona”. Det er trist, men det er ikke en pandemi, og
det berettiger på ingen måde til at ødelægge verdensøkonomien på
grund af det.
Østrig gennemførte frivillige massetest i december 2020.
Resultatet burde være en grund til at fejre, for ud af 2 millioner testede var kun 4.200 positive, og de fleste af dem var uden symptomer,
dvs. raske! Det er kun 0,21 % af befolkningen, som desværre ikke
længere kan regne, for ellers ville de forstå, at der bestemt ikke kan
være tale om en pandemi. Hvornår vil folk endelig vågne op?
Eller hvordan passer CDC’s rapport ind i en ”pandemi”, når kun 40 (!) af
1,4 milliarder flypassagerer på verdensplan er testet positive?187 Eller
når RKI rapporterer om 334.585 positive testresultater i en befolkning
på 83.123.000 personer? Det betyder kun, at 99,589 % af den tyske
befolkning ikke er ramt. Hvor er ”pandemien” så henne?
Der er en regel i videnskaben, der siger, at blandt flere teorier skal
den teori, der skaber færrest modsigelser, og som kræver færrest
teoretiske forvrængninger for at forklare disse modsigelser, accepteres som gyldig.
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Hvis vi anvender denne regel ved hjælp af de

data, vi har til rådighed i dag, kommer vi til følgende konklusion: De
fragmenter, der blev fundet ved Drostens PCR-test, er højst sandsynligt dele af almindelige coronavirus, som altid har optrådt i forbindelse med influenza hos nogle syge mennesker, men som ikke blev
påvist før 2020.
Dette forklarer også testens krydsreaktioner med andre coronavirusser, og det forklarer, hvorfor ca. 85 % af de testpositive ikke bliver
syge: de er sandsynligvis immune, og PCR-testen finder rester af
forkølelser, de allerede har haft. Mere om dette senere i kapitlet om
immunitet. Situationen er den samme med influenza: også her bliver
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80 % af de smittede ikke syge.
I de seneste år har det føderale statistiske kontor altid rapporteret om
mindst 10.000 influenzadødsfald om året. I 2020 var der frem til september kun 411 influenzadødsfald - med andre ord: firehundrede og elleve. Men der var mere end 9.000 corona-dødsfald. Der er kun én forklaring på dette

Influenzaen hedder nu Corona.

Regeringen hævder nu på den ene side, at influenzaen ikke længere er til stede, fordi isolations- og afstandsreglerne har hjulpet.

På den anden side hævdes det, at antallet af Covid19-”positive” stiger, fordi reglerne ikke er strenge nok. Er der nogen, der har bemærket denne modsigelse?
Det skyldes i hvert fald testene med deres krydsreaktioner. De er
primært ansvarlige for denne enorme forskydning i antallet. Hvis influenza blot blev testet ved PCR i stedet for corona i 2021, ville vi
have den sædvanlige influenzabølge i stedet for en coronabølge.
D. 17.12.2020 meddelte det franske firma ”Biomerieux”, at det har
en certificeret test, hvormed det nu er muligt at skelne corona fra
Influenzainfektioner.189 Det betyder intet mindre end at det ikke var
muligt før, og at alle influenzasmittede personer derfor pustede coronastatistikkerne op! Der var med andre ord langt flere krydsreaktioner end først antaget. Coronatestene er ubrugelige.
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”Samtidig er der rapporteret færre end 500 influenzadødsfald for
hele 2020. Så har Corona dræbt influenza-virusserne? Åh ja, der er
netop blevet nævnt seks tilfælde af influenza i München. Hvad skal
vi mene om læserbrevet fra en læge, der har ti tilfælde alene i sin
praksis og nægter at indberette dem som Corona-tilfælde som påbudt og at indkassere ”corona-præmien”?
Og det går endnu længere. Apotekerne er allerede blevet instrueret
i ikke at informere kunderne om farerne ved Corona-vaccinationen
under nogen omstændigheder. Medierne er med på vognen. De afholder sig fra enhver kritisk rapportering. Vi er altså vidne til den
største sammensværgelse i historien.”190
Så ”coronadødsfaldene” er i vid udstrækning dødsfald som følge af
sæsonbestemt influenza, der blot har fået et nyt navn. Det er uden
betydning, om der var flere corona- eller influenzavirusser involveret. Alle tal lå statistisk set inden for normalområdet. Med andre ord
ville 2020 uden Drostens test have været et normalt år, selv med
langt færre influenzadødsfald end 2017/18.
Det er ikke virussen, der er problemet, det er testen og al den hype,
der bliver skabt omkring den!
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Et fedt selvmål af RKI
Der er en anden meget officiel kilde, som bekræfter det, jeg har sagt.
Det er RKI’s ”vagt”-system. For mere end 20 år siden ønskede man
at vurdere de årlige influenzabølger bedre og grundlagde derfor
”Arbejdsgruppen for influenza” (AGI). 191 Formålet er at overvåge forløbet af akutte luftvejssygdomme.
Omkring én procent af de tyske lægepraksisser sender regelmæssigt prøver (svaberprøver) fra patienter til dem, hvilket anses for at
være repræsentativt. Prøverne analyseres derefter i et særligt laboratorium.

192

RKI er meget stolt af dette system og hævder på sin

hjemmeside, at det er det bedst rangerende system i hele Europa.
193

På webstedet kan du finde alle dataene under ”ugentlige rapporter”.
Hvis du gør det, vil du blive overrasket: i 2020 sendte praksisserne
4.484 prøver ind, hvoraf 2.188 var virus-positive.194 Og nu skal I holde fast i jeres hatte: 2.175 var positive for influenzavirus og hele 13
(med ord: tretten) for coronaviruset SARS-CoV-2. Og de 13 påvisninger blev foretaget fra d. 10. til d. 15. kalenderuge. Fra uge 16,
dvs. d. 13. april, dukkede Corona slet ikke op i de superrepræsentative praksisser! Og før det var dens præstationer også mere end
ringe, for af alle influenzapatienter med virusdetektion var 99,4 %
inficeret med influenza og kun 0,6 % med Corona. Og dette skulle
være en ”farlig pandemi”? Hvis det ikke var så trist, kunne det passere for en vittighed: RKI beviser på sine egne sider, at der ikke var
nogen epidemi.
Denne modsigelse er også blevet bemærket af andre. En bekymret
borger bad RKI om oplysninger. I sit svar scorede RKI endnu et selv-
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mål ved at oplyse, at det var usandsynligt, at personer, der var smittet med corona, var kommet til ”disse få lægepraksisser”, fordi der
var så få smittede i Tyskland.195 Man skal lade dette synke ind: Enten
er kun få mennesker blevet smittet, eller også har vi en pandemi.
Man kan ikke have begge dele.
Og så meget for ”i disse få lægepraksisser”: Ifølge dens egen erklæring
på hjemmesiden, undersøger systemet alle forløb af akutte luftvejssygdomme196 og indtager, som vi husker, en ”topplacering” i Europa og er
således reference for epidemier i Tyskland. Og hvis denne reference
ikke finder et eneste tilfælde i månedsvis, og kun få før det, så har vi
logisk set ikke en epidemi. Så enkelt er det. Hvis det var anderledes,
ville RKI gøre klogt i at afskaffe sin ”top-reference” med det samme.
Denne sag bekræfter i øvrigt min observation: ”test positiv” er ikke =
”smittet”! Mens PCR’en måler Gud ved hvad, finder vagtpraksisserne reelle infektioner ved hjælp af bakterie- og viruslaboratorieprøver.
Her ses endnu en gang tydeligt forskellen mellem de to metoder.

Immunitet
Når kroppen bliver konfronteret med et patogen, reagerer den på
flere niveauer. På den ene side er der det ”cellulære forsvar”, hvor
visse celler aktiveres, de såkaldte lymfocytter. Disse findes i lymfen,
i blodet197 og hvor der er behov for dem, f.eks. i sårvæske. Der findes B-lymfocytter og T-lymfocytter, hvor sidstnævnte er opdelt i
”hjælperceller” og ”dræberceller”. De angriber fremmedlegemer og
ødelægger dem.
På den anden side er der det ”humorale forsvar”, som er de berømte
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antistoffer, der198 produceres af B-lymfocytterne som reaktion på meget
specifikke fremmede stoffer. Antistoffer er specialiserede, og det tager
et par dage at producere nok til at få styr på en infektion. Indtil da tager
det cellulære forsvar sig af de indtrængende organismer.
Nu handler diskussionen om Corona og andre virussygdomme udelukkende om antistoffer. Hvis de allerede har været der, kan de produceres meget hurtigere næste gang og standse infektionen på et
tidligt stadium. Dette kan ske helt uden symptomer, og man siger da,
at kroppen er immun.
Antistofferne kan derefter påvises i blodet i et stykke tid med passende
prøver. Men selv om der ikke findes flere antistoffer, betyder det ikke, at
immuniteten er tabt, fordi B-lymfocytterne også har en ”hukommelse” og
hurtigt kan producere nye antistoffer. I de seneste måneder er det nu
blevet opdaget, at antistofferne i Covid19 ikke er så afgørende i forbindelse med immunisering.199 T-lymfocytterne (T-celler) spiller tilsyneladende en langt vigtigere rolle i forsvaret mod infektion. I en undersøgelse fra universitetshospitalet i Tübingen sammenlignede man blodprøver
fra 180 patienter, der havde gennemgået en SARS-CoV-2-infektion,
med 185 blodprøver fra før ”pandemien”. I den første gruppe reagerede
alle T-celler som forventet på genkomponenter af SARS-CoV-2, i den
anden gruppe, som aldrig havde måtte håndtere virussen, var det forbløffende 81%.
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Forskerne forklarede dette som en krydsreaktion på

genkomponenter fra andre, allerede kendte coronavirusser.201 Yderligere undersøgelser bekræfter eksistensen af sådanne krydsimmuniteter.
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Hvorom alting er - de 81 % immunitet i Tübingen-undersøgelsen er
tæt på de ca. 85 % af befolkningen, der blev testet positive, men ikke
blev syge, som f.eks. i ”hotspot” i det tyrolske skisportssted Ischgl.
Måske skyldes dette T-celle-immunitet, selv uden antistoffer? Det
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ville betyde, at kun en femtedel af de testpositive personer nogensinde kunne blive smittet, fordi alle de andre allerede er immune. I
blodet fra personer, der blev smittet med SARS i 2003, kan der indtil
nu stadig påvises aktive T-celler mod virusset, hvilket betyder, at de
også er immune over for Covid19.
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En nylig undersøgelse204 be-

kræftede, at Covid19-patienter forbliver immune efter helbredelse.
Dette er i overensstemmelse med andre undersøgelser resultater.
205

Denne T-celle immunitet blev endda bekræftet af Prof. Drosten i sin
blog. Han sagde, at dette forklarer de mange milde forløb med Covid19. Han har mistanke om, at flokimmunitet kunne opstå meget
hurtigere, fordi vi alle har været krydsimmuniserede i lang tid. Dette
ville beskytte en stor del af befolkningen lige nu.206 Dette citat modsiger hans egne panikudtalelser, som han plejer at komme med, ligesom han også i 2014 havde præsenteret PCR-testen som uegnet til
diagnosticering. Man spørger sig selv, om han bare er glemsom,
eller om der er en hensigt bag.
I åbenlys modsætning til ham har T-cellerne en langtidshukommelse. Derfor er enhver epidemi mere voldsom i begyndelsen end senere, befolkningens ”flokimmunitet” stiger, og virussens smitteevne
falder med tiden. Dette observeres i alle virale epidemier. Hvis virus
ikke muterede før den næste sæson, ville der ikke være flere influenzaepidemier. Der har aldrig været en ”anden bølge” af det samme
patogen, ikke engang med den ”spanske influenza” (at forklare dette
i detaljer ville føre for vidt her). Covid19-influenzabølgen følger også
det samme mønster, men de statistiske tricks indbilder en anden
bølge. Der har i øvrigt heller aldrig været nogen ”anden influenzabølge”, for om efteråret begyndte altid en ny sæson med nye vira, og
man begyndte igen at tælle fra nul. RKI har altid gjort dette, undta95

gen med Corona, så tallene bliver ved med at stige.
Dr. Friedrich Pürner, epidemiolog og leder af en folkesundhedsafdeling, kritiserede strategien med altid kun at tage udgangspunkt i testresultater; man ved intet om dem, der virkelig er syge. Han kaldte
incidens-raten på 35 eller 50 pr. 100.000 indbyggere for ”vilkårligt
valgt”. Han sagde, at han ville sætte sin karriere som embedsmand
på spil for denne erklæring,207 og blev straks overført af disciplinære
årsager. 208
Ifølge Sundhedsministeriet betragtes en sygdom i øvrigt som ”sjælden”, hvis mindre end fem ud af tusind får den. Med andre ord 500
ud af 100.000, dvs. ti gange den ”magiske grænse” på 50 ud af
100.000, hvorover den nye lov om smittebeskyttelse indeholder bestemmelser om obligatoriske foranstaltninger. Fik du fat i pointen?
Under 500 er der tale om en ”sjælden sygdom” og over 50 om en
”pandemi”? Det er komplet nonsens. Vi bliver holdt for nar.
Vaccineproducenterne ser det på denne måde: For dem betragtes
op til 100 pr. 100.000 bivirkninger som ”sjældne” (ifølge indlægssedlen).
Det ville være fornuftigt at undvære de typiske antistofprøver, når
man spørger, om en person er immun eller ej, og i stedet udvikle
enkle test, der kan finde specifikke T-celler. Så ville de 81 % af befolkningen, der har sådanne celler, ikke længere skulle vaccineres.
Men det ville være dårligt for vaccinationsbranchen.
Der er også nye resultater i spørgsmålet om infektion med Covid19:
Da enhver infektion afhænger af ”viral belastning”, dvs. mængden af
producerede vira (som hr. Drosten også indrømmer), er kun syge
mennesker med symptomer smitsomme, men ikke såkaldt ”inficerede” mennesker, hvilket er logisk, fordi enhver, der har så få vira, at
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de ikke engang nyser eller hoster, næppe kan smitte andre med
dem. Dette bekræftes også af en WHO-undersøgelse.209
Den største undersøgelse om dette, med næsten 10 millioner deltagere, blev offentliggjort i Kina i november 2020. Med dette enorme
antal testpersoner blev der ikke fundet beviser for, at nogen, der testede positivt uden symptomer nogensinde havde smittet andre.210
Derfor er generelle restriktioner såsom karantæne eller maskebæring for symptomfrie personer meningsløse og ubegrundede, selv
om de er ”positive”.
Selv børn er således næsten aldrig smittefarlige eller i fare, fordi de
yderst sjældent er smittede med SARS CoV2.211 Især hos børn er det
uspecifikke immunsystem, dvs. det immunforsvar uden antistoffer, særligt veludviklet. Kun 1-2 % af de Covid19-smittede er børn, og de har
alle et mildt forløb som enhver anden forkølelse. Gravide kvinder og
spædbørn har heller ingen øget risiko at bekymre sig om. Risikoen for
død er nul for alle personer under 30 år. Indtil videre er kun et enkelt
barn i Tyskland død med Corona, men ikke af det. Den treårige var allerede alvorligt syg i forvejen og er blevet behandlet med immunsuppressive midler. 212
Det har intet med immunitet at gøre, men her er en kuriositet ved
siden af: På det medicinske fakultet ved universitetet i DuisburgEssen fandt man ud af, at rygere, der røg mere end 10 cigaretter om
dagen, testede betydeligt sjældnere positivt. Og en undersøgelse
fra et hospital i Paris viste, at der kun var 5% rygere blandt Covid19-patienterne. Så sammenlignet med de 25% rygere i Frankrig
falder risikoen for smitte til en femte. 213
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Hvad skete der egentlig i Italien?
Et af de særlige kendetegn ved Corona-krisen er, at den fra starten
er ledsaget af en kampagne, der er rettet mod folks psyke. De vigtigste elementer i denne kampagne er frygt og panik. Metoderne
stammer fra den psykologiske krigsførelse, som er meget gammel,214
men som hele tiden udvikler sig.
Hvis man skal vække følelser, f.eks. i reklamer, bør man appellere til
de oprindelige instinkter så meget som muligt og gå uden om hjernen. Billeder er bedre egnede til dette end ord. Et bestemt billede
gjorde særligt indtryk og skræmte folk: billedet af kisterne i Bergamo
og de hærlastbiler, som angiveligt skulle have transporteret dem.
Set i bakspejlet viste det sig imidlertid at være falske nyheder, en
perfid reklamekampagne for indespærringen. Hvad skete der virkelig der?
Oprindeligt havde det italienske sundhedsministerium bestemt, at
alle lig, der var testet positive, skulle kremeres. Dette skabte en trafikprop på de få krematorier i Lombardiet, fordi der ikke var tilstrækkelig kapacitet. I Italien, som er et katolsk land, er kremeringer snarere en undtagelse, og det var ikke tilladt at begrave ligene. Desuden
var næsten alle bedemandsforretninger i regionen lukket, de fleste
af dem af frygt for smitte, men også fordi mange bedemænd var i
karantæne.
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Derfor blev kisterne først opbevaret i haller eller kir-

ker.
Et af billederne med de mange kister, som cirkulerede i medierne,
stammer oprindeligt fra et skib, der sank ud for Lampedusa, hvor
mange flygtninge var druknet. 216
Med hensyn til militærlastbilerne sagde chefvirologen fra Milanos
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universitetshospital, professor Maria Rita Gismondo, at en ansvarlig militæroberst havde bekræftet, at lastbilerne ikke havde transporteret et eneste lig. Hun talte om ”en psykologisk pandemi”, ”en
verdensomspændende panikstrategi”. Ambulancer fra hendes klinik var blevet bedt om at køre frem og tilbage gennem Milano med
blåt lys, men tomme. Prof. Gismondo fastholder den dag i dag, at
Corona var ”en moderat alvorlig influenza”.
For dette er hun blevet offentligt angrebet og ”indirekte presset” af
regeringen til at holde op med at tale om den virkelige situation i
Lombardiet.277
Italien, især det nordlige Italien, er en meget speciel region, fordi der
her døde flere mennesker af ”coronavirus” i foråret 2020 end f.eks. i
Østrig eller Schweiz. Muterede virussen, da den krydsede grænsen? Ifølge virologien skulle symptomerne og faren ved et patogen
være de samme, uanset hvor i verden. Så hvad var anderledes i
Italien? Ved nærmere eftersyn er der en masse særpræg der, som
ikke har noget med virussen at gøre, men så meget desto mere med
de generelle sundhedsrisici:
• Det italienske sundhedssystem er i stigende grad blevet
skåret ned af de seneste års politik og har i lang tid arbejdet ved sine grænser.
• Hospitalerne er i dårlig stand, og ved hver eneste influenza er belægningsprocenten i Lombardiet normalt allerede 85-90 %.
• Italien har den højeste infektionsrate af resistente hospitalsdødsfald i Europa, ti gange højere end Tyskland. En
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tredjedel af alle hospitalsdødsfald i Europa sker i Italien.
• Italien har den ældste befolkning i Europa.

• Norditalien har en af de højeste forekomster af alvorlige
respirationssygdomme. Det skyldes den ekstreme luftforurening i denne region, hvor der er for lidt luftudveksling
om vinteren på grund af beliggenheden mellem Alperne
og Apenninerne. Hvor høj forurening er almindelig, f.eks. i
Wuhan, Norditalien, Madrid, London, New York osv. er
der også højere Covid-rater andre steder. Fint støv og
nitrogenoxider fremmer logisk nok og forværrer luftvejssygdomme, men også kardiovaskulære problemer
• Af omkostningsmæssige årsager er plejepersonalet på
plejehjemmet næsten alle østeuropæere, der er flygtet i
massevis til deres hjemlande, i frygt for den kommende
nedlukning. Mange syge mennesker blev overført til hospitalerne på grund af manglende pleje, hvilket gjorde situationen værre. På plejehjemmene, som var overbelastede,
måtte mange patienter dø for tidligt, familien blev låst ude
og fik ikke lov til at hjælpe med plejen.
• Tusindvis af ældrepatienter blev kunstigt ventileret på
hospitaler. Der blev brugt 5.000 respiratorer, og dødeligheden var tilsvarende høj. D. 18. september 2020 indrømmede flere i parlamentet, at tusindvis af patienter,
især ældre, var døde på grund af forkert medicinering og
respiratorer.
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• Behandlingsprotokollerne tilskyndede til massiv brug af
para-antibiotika og dyre antivirale midler, som staten skulle betale for. De mange tromboser i lungerne blev opdaget for sent på grund af forbuddet mod obduktioner.
• I Lombardiet blev der på grund af panikken i hjemmene og
på hospitalet givet stærk medicin fra d. 17. marts og frem.
Fra april viste det sig, at af de patienter, der døde, havde
84% modtaget antibiotika, især azithromycin, 55% antivirale lægemidler
• kortikosteroider, og 18,6% havde endda modtaget en blanding af alle tre.
• Ifølge en undersøgelse foretaget af den italienske sundhedsmyndighed ”Institutio S di Sanità” havde 99,2% af
dødsfaldene været undervejs på grund af hjerte-kar-sygdomme, diabetes, kræft, slagtilfælde, kroniske lungesygdomme, en gennemsnitsalder på over 80 år, og kun 0,8 %
af de døde var under 50 år.
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I Italien dør 500 mennesker

hver dag af hjerte-kar-sygdomme og 400 af kræft. Det
burde ikke være noget problem at finde tilstrækkeligt mange positive testresultater blandt dem.
• I Bergamo-provinsen blev 154.000 mennesker vaccineret
mod influenza i en storstilet vaccinationskampagne i vinteren. 129.000 var over 65 år. Jeg vil diskutere sammenhængen mellem
• Corona og influenzavaccination mere detaljeret senere. 221
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Der blev gennemført endnu en vaccinationskampagne i Bergamo i januar 2020. Her var 34.000 mennesker blevet vaccineret
meningokokker. 222

Vi kan se, at der var nok grunde til at dø af et lungeproblem i Norditalien i 2020. Det var ikke nødvendigt med en virus, men den kunne
alligevel findes og holdes ansvarlig takket være Drosten PCR-testen.

Massegravene i New York
Der blev sendt flere følelsesladede billeder rundt om i verden under
”pandemien”. Droneoptagelser viste, hvordan man gravede massegrave i New York, angiveligt fordi der var så mange døde af coronavirus, at bedemændene ikke kunne følge med. Uhyggeligt, tænkte man på pest eller andre dødelige epidemier.
I virkeligheden har Hart Island ud for New York længe været en stor
kirkegård. For mere end hundrede år siden blev indvandrere fra
Europa sat i karantæne der, indtil man var sikker på, at de ikke ville
bringe epidemier med sig. Senere var øen et fængsel og en militærbase. I flere årtier er New Yorks døde, som ikke har nogen slægtninge eller ingen penge til en ordentlig begravelse, blevet begravet der.
I 1980’erne blev de AIDS-døde, som ingen bedemænd ville have på
grund af AIDS-panikken, begravet der. Men alt dette blev ikke nævnt
i medierne, kun de grusomme billeder blev brugt til Corona-frygt
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kampagne.

223

De offentliggjorte drone-billeder blev i øvrigt taget i

2016.224
Spektaklet omkring hospitalsskibet i New Yorks havn viser sig også
at være blevet opblæst af medierne. Kun 71 ud af de 500 senge på
skibet var optaget af Covid19-patienter. 225

Sverige

Mange europæere kiggede i foråret længselsfuldt mod Sverige: Der var
ingen lockdown, næsten ingen skolelukninger og ingen obligatorisk maske. Folk gik rundt i gaderne, mødtes på caféer og kunne bevæge sig
frit. Livet fortsatte som normalt - men ikke helt. Sverige indførte også
visse regler, f.eks. restriktioner for natklubber, forsamlinger og sportsbegivenheder. Mange svenskere afholdt sig fra at rejse, og turismen fra
andre lande gik også tilbage. Volvo og andre fabrikker lukkede midlertidigt, der var en økonomisk nedgang også her, men i langt mindre grad
end i resten af Europa. 226
Tilgangen i Sverige var dog ikke uden fejl. Også her fik de tidligere
års spareforanstaltninger inden for sundheds- og plejesektoren negative konsekvenser.

227

Sundhedsmyndighederne indrømmede, at

der var blevet gjort for lidt på plejehjemmene for at beskytte de plejekrævende, hvilket i første omgang førte til en højere dødelighed.
Den profit-orienterede brug af dårligt betalte sygeplejersker sikrede,
at de skulle passe mange patienter og fortsatte med at arbejde, selv
når de var syge. Dette krævede sin pris på især plejehjem, som det
var tilfældet i andre lande. 228 Den officielle procentdel af coronadøds-
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fald på plejehjem var 37 % i Tyskland, 51 % i Frankrig, 62 % i Irland
og 82 % i Canada. 229
I modsætning til resten af Europa valgte regeringen imidlertid frivillighed og nød stor opbakning i befolkningen. Det skyldes, at det er
videnskabsfolk fra sundhedsmyndigheden, der har ansvaret.
Chef-epidemiologen Anders Tegnell holdt sin liberale kurs mod de
ikke-svenske mediers fjendtlighed og havde succes. Ganske vist led
den svenske økonomi også tab i første halvår af 2020, nemlig 3,5 %,
mens den tyske økonomi led tab på 6,75 %, næsten det dobbelte.
Den økonomiske historiker Prof. Dr. Christian Kreiß beskriver situationen således: ”Frem for alt: Der er tilsyneladende ingen panik over
de stigende Corona-tilfælde, ingen panik over de stigende dødsrater
som i halvdelen af Europa og mange andre lande i verden. Ingen
vrede, ingen aggressioner i befolkningen, ingen fordømmelser, men
tillid og tolerance. Samtidig et langt svagere økonomisk sammenbrud end i langt de fleste industrialiserede lande, der har gennemført
hårde, statslige tvangslukninger f.eks. kun halvt så alvorligt et økonomisk sammenbrud som i Tyskland. For godt til at være sandt?
Nej, Sverige, medio oktober 2020.
Sammenlign dette med situationen i Tyskland: frygt og panik, der
breder sig på alle kanaler om hurtigt stigende smitte- og dødstal,
opråb om opsigelse og en opsigelsesportal, stridigheder om opholdsforbud, børn, selv i folkeskolealderen, der bærer masker i klassen, stort set lukkede universiteter, trusler om en ny hård lockdown
fra politikernes side, obligatorisk maskebrug udendørs, aggression,
frygt, trusler, fornærmelser og en irritabel stemning i det offentlige liv,
et ofte forstyrret dagligdags samvær.
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Hvilken Corona-vej var og er den klogeste? Den svenske eller den
tyske? ”230
Fordi den tyske regerings Corona-politik ville se skidt ud i en faktuel
sammenligning af de to lande, forsøger mainstream-medierne at
bagtale Sveriges succes og bruger også løgne til det: ”Sverige oplever økonomisk nedtur, der kan sammenlignes med Tyskland, trods
lempelige Corona-foranstaltninger”, lød overskriften fra det statslige
medie ”Deutschlandfunk”.
Prof. Kreiß er uenig: ”Det er også ganske enkelt ikke i overensstemmelse med kendsgerningerne, men er en objektiv usandhed og efter
min mening en løgn, dvs. en bevidst vildledning. Efter min mening
skal den tyske statsradio retfærdiggøre den tyske regeringspolitik,
og det tilsyneladende for enhver pris, selv for sandhedens pris. Nu
behøver man ikke at forvente, at en statslig tv-station laver andet
end retskrivning.
I de tyske massemedier ... er den populære Sverige-bashing blevet
udført overdrevent og med stor glæde i månedsvis. ”231
Særligt lumsk var den rapport i avisen ”Bild” og andre medier, at
Sverige havde haft de fleste dødsfald i 150 år, angiveligt på grund af
Corona. Rapporten kom fra Reuters, men de havde udeladt henvisningen til, at befolkningen er steget kraftigt i de sidste 150 år. Det er
det samme trick som med de stigende antal tilfælde, uden at nævne
de stigende testtal. Hvis man sætter tallene korrekt i perspektiv, bliver svindelnummeret klart: I 1869 led Nordeuropa af en hungersnød.
I Sverige var antallet af dødsfald i første halvdel af året mere end
1.300 pr. 100.000 indbyggere. I første halvår af 2020 var dødeligheden 501 dødsfald (alle, ikke kun på grund af Corona) pr. 100 000
indbyggere, hvilket er mindre end 40 % af dødeligheden i 1869.
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”De reelle tal for Sverige viser derfor stort set det modsatte af, hvad
de tyske ledende medier for det meste har rapporteret: I modsætning til de tyske mediers fremstilling var og er der ingen pandemi og
ingen overdødelighed i Sverige, men derimod en helt normal dødelighed.
Hvorfor rapporteres der så uærligt om Sverige i de tyske medier?
Hvis man antager, at den svenske Corona-metode alligevel skulle
vise sig at være rigtig trods al den permanente Sverige-bashing, så
ville man indrømme, at den tyske håndtering af Corona var forkert.
Så må man også indrømme, at de fleste af de panikskabende rapporter om Corona i de tyske mainstream-medier var forkerte eller
misvisende. Det ville rejse nogle meget ubehagelige spørgsmål om
tyske mainstream-medier og tysk politik trods alt. ”232

Indflydelse af influenzavaccinationer
I influenzasæsonen 2017/18 sammenlignede en amerikansk undersøgelse i det amerikanske militær de personer, der var vaccineret
mod influenza med de personer, der ikke var vaccineret. Den viste,
at der var betydeligt flere luftvejssygdomme i den vaccinerede gruppe end hos dem, der ikke var vaccineret. Desuden blev der fundet
36 % flere coronavirus hos de vaccineret.

233

Andre undersøgelser,

f.eks. fra University of Oxford blandt børn, viste også, at influenzavaccination øgede risikoen for at blive smittet med influenza. 234
I 2020 blev det i rapporter fra Italien og Spanien konstateret, at blandt
coronapatienter og dødsfald var de fleste tidligere blevet vaccineret
mod influenza, især de ældre. Følgende graf giver mulighed for en
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sammenligning af 17 lande: 235

Her kan man tydeligt se det: Antallet af coronadødsfald pr. 100.000
indbyggere (lodret akse) er proportionalt med influenzavaccinationen blandt personer over 65 år (vandret akse)! Det betyder, at jo
flere influenzavaccinationer der er foretaget, jo højere er dødeligheden ved ”corona”. Lande med lave vaccinationsrater som Letland,
Litauen og Slovakiet havde procentvis de færreste dødsfald.
I Storbritannien anbefalede myndighederne, at alle nyligt influenzavaccinerede personer bliver hjemme i de næste 12 uger, fordi de er
særligt sårbare og i fare i tilfælde af coronainfektion. Dette stemmer
overens med mange plejepersonalers og natur-medicineres observation af, at en influenzavaccination gør folk mere modtagelige for
respiratoriske infektioner. 236
Det har været kendt i nogen tid, at influenzavaccinationen ikke hol107

der, hvad den lover, og at den svækker immunforsvaret. Der findes
mange kilder på nettet om dette, som du selv kan undersøge, hvis
du er interesseret.237 En influenzavaccinationskampagne med Sanofi-vaccine måtte stoppes i Sydkorea, fordi 59 vaccinerede personer
døde. 238 Du kan finde flere kilder om dette her. 239
Jo flere mennesker får sig selv eller deres børn vaccineret mod influenza, jo flere ”corona-tilfælde” vil du senere kunne finde. Opfordringerne til influenzavaccination vil øge de positive tal og gøre de
vaccinerede mere modtagelige.
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Regeringens foranstaltninger

Kan masker beskytte?

Svaret er ”ja”. Masker beskytter:

• fra bøder
• fra onde blikke fra bange maskebærere
• fra frække stedfortrædere (vagter)
Masker beskytter dog ikke mod smitte, hverken hos tilskuere eller
hos maskebæreren selv. I både kirurgiske masker og bomuldsmasker passerer virus gennem stoffet, når man hoster på dem, hvilket
har er blevet påvist ved forsøg i Seoul.240
Det er alligevel latterligt at forsøge at stoppe virus med masker241. Et
coronavirus måler 0,08 mikrometer. Porerne i en maske kan være
små, 80 til 500 mikrometer, afhængigt af modellen, men de er en
åben ladeport for en virus. Man kunne lige så godt sømme et hegn
foran vinduet for at holde myggene ude.
Den 25.9.20 trak den amerikanske CDC sin tidligere påstand om, at
Covid19 var luftbåren, tilbage. Den ledende overlæge John Brooks
undskyldte fejlen og sagde, at de nye retningslinjer fastslog, at det
var sandsynligt, at der var tale om overførsel menneske-til-menneske. 242 Hvad det end betyder.
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På hjemmesiden ”Doctors Enlighten”243 er der samlet 44 undersøgelser fra hele verden, som alle konkluderer, at masker er fuldstændig ubrugelige, selv ved operationer! Der blev foretaget sammenligninger af sårinfektioner fra operationer med og uden maske, og der
var aldrig nogen forskel. To undersøgelser kom endda frem til den
forbløffende
konkluderede, at der var færre infektioner ved operationer uden masker end ved operationer med masker. Antallet af sårinfektioner var
overraskende nok faldet til halvdelen, når der ikke blev båret masker
under operationerne. 244
I en anden sammenligning af 1.537 operationer med og 1.551 operationer uden maske blev sårinfektionsraten reduceret fra 4,7 % til
3,5 % - når der ikke blev brugt masker!245
Nytteværdien af masker bliver tydeligst, når man sammenligner infektionsrater mellem lande med og uden obligatorisk maskebrug eller mellem faser med maskeringsforbud og maskefrihed i det samme land.
Et omfattende metastudie246 foretaget af National Bureau of Economic Research, en af de førende forskningsinstitutioner i USA, konkluderede, at Corona-dødeligheden faldt uanset hvilke foranstaltninger der blev truffet, og faktisk i alle de undersøgte lande. Spredningen
af Corona kunne ikke påvirkes af udgangsforbud eller rejserestriktioner, karantæneforanstaltninger eller obligatorisk maskering.247
I Tyskland viser tallene fra RKI, at hverken lockdown eller indførelsen af maskepligten har haft nogen som helst indflydelse på det typiske smitteforløb. Da den første lockdown blev indført, var tallene
allerede faldende. Heller ikke ”black lives matter ”-demonstrationerne i sommer eller de store demonstrationer mod Corona-foranstalt-
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ningerne i Berlin d. 1. og 29. august, hvor næsten ingen bar maske
eller overholdt afstandsreglerne, resulterede i en stigning i kurven.
Kravene til sidstnævnte ”Querdenker”-demoer var ren chikane fra
myndighedernes side, for ved de mere venstreorienterede demonstrationer var der ingen, der bekymrede sig om masker eller afstand,
og politiet lod dem gøre det. Selv Radio ”Deutschlandfunk” rapporterede, at der ikke kunne konstateres nogen stigning i antallet af sager
som følge af de store demonstrationer i Stuttgart, Berlin, Hamborg
og München. 248
RKI-dataene viser, at ”pandemien” i Tyskland allerede var på tilbagetog, før den første lockdown blev indført.249 Universitetet ETH
Zürich har besluttet det samme for Schweiz.
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En graf fra Oxford

University sammenligner Corona-dødsfaldene med et indeks for regeringens foranstaltninger, og der kan ikke findes nogen sammenhæng. 257 Dette beviser endnu en gang foranstaltningernes ineffektivitet.
Tom Jefferson og hans team offentliggjorde i England en metaundersøgelse, som retrospektivt undersøgte indflydelsen af maskebrug på hyppigheden af influenzainfektioner. Den kom frem til den
konklusion, at der ikke kunne findes nogen forskel, infektionsfrekvensen blev ikke reduceret af maskebrug, hverken i hverdagen eller i sundhedssektoren. De forskellige typer masker gjorde heller
ingen forskel.252 En anden metaundersøgelse foretaget af det amerikanske center for sygdomskontrol (CDC) kommer til samme konklusion 253
En dansk undersøgelse testede effektiviteten af masker med over
6.000 deltagere. I en måned gik de ud i offentligheden i tre timer om
dagen, halvdelen med og halvdelen uden maske. Efter en måned
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var der næppe nogen forskel, idet 1,8 % af deltagerne var blevet
smittet med maske og 2,1 % uden. Forskerne var overrasket over
den lille virkningen af maske-brug. 254
Man skal huske på, at de fleste maskeundersøgelser vedrører selvbeskyttelse af personalet på klinikkerne. Her er forholdene helt anderledes end i det offentlige rum: afstanden mellem læger og sygeplejersker og patienterne er mindre, kontakttiden er længere, og
sandsynligheden for, at der er luftbårne bakterier til stede, er større
end i skolen, i supermarkedet eller endog udendørs. Så hvis selvbeskyttelse allerede betragtes med skepsis på klinikkerne, er det ikke
længere relevant på gaden. Der er ikke tale om smitte uden maske;
det er praktisk talt umuligt, alene på grund af den korte kontakttid
med fremmede mennesker.
Det ved RKI naturligvis også og argumenterer derfor gerne i det konjunktive, det ”kunne måske...”. Ja, selvfølgelig, ”kunne” kan betyde
mange ting, et fly kunne også falde ned i hovedet på dig. RKI bruger
også ofte ordet ”plausibilitet”. Hvorfor? Fordi der ikke findes nogen
undersøgelser, der giver solide beviser for, at masker beskytter i offentligheden. Derimod er der evidens for ulemper og risici ved masker. Jeg henviser til til de detaljerede og velunderbyggede kilder i
fodnoten. 255
I Østrig har professor Dr. Franz Allerberger fra det regeringsrådgivende
”AGES”256 sagt, at den obligatoriske brug af masker i Østrig, som indtil
da havde været obligatorisk to gange, ikke havde haft nogen indvirkning
på forløbet af infektion. 257 På det østrigske tv ORF’s spørgsmål, om det
også gjaldt for den offentlige transport, svarede han, at det også gjaldt
her. Der havde heller ikke været nogen udbrud der. Kinesiske undersøgelser havde vist, at selv om man sad ved siden af en smittet person,
kunne man kun blive smittet i 1 % af tilfældene. Man skulle tale med den
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smittede person i mindst 15 minutter på kort afstand, synge eller råbe
eller i det mindste producere dråber. Hvis man bliver råbt ad i et kvarter
i toget i Kina, bør man nok skifte plads, ellers kan virussen flyve ind.
I tidsskriftet ”Krankenhaushygiene up2date” skrev professor Ines
Kappstein, at det er videnskabeligt ubegrundet og potentielt kontraproduktivt at bære masker i offentligheden. Det ville heller ikke være
i overensstemmelse med WHO anbefalinger.258
Da maskekravet blev genindført i Østrig i juli 2020, var det ikke af
faktuelle årsager, men af psykologiske årsager. Den særlige repræsentant for sundhedsministeriet i Wien, Clemens Auer, forklarede, at
lempelser af foranstaltningerne hidtil ikke havde ført til en stigning i
antallet af tilfælde, selv efter at maskekravet midlertidigt var blevet
afskaffet i butikkerne. Ikke desto mindre giver maskekravet psykologisk set mening, da det signalerer til folk, at der er en fare. Det er
vigtigt, at de politiske foranstaltninger altidforbliver troværdige. 259
Man kan dog tvivle på, om dette tjener politikkens troværdighed.
Dette viser endnu en gang, at der ikke er epidemiologiske, men politiske årsager bag maskekravet.
Faktisk har man hverken i Tyskland eller Østrig fundet et eneste tilfælde af smitte i et supermarked. 260
Det er velkendt, at maskebrug ikke forhindrer alvorlige influenzaudbrud, som det kan ses hvert år i Østasien. Den hollandske sundhedsministeren indførte ikke oprindeligt obligatorisk brug af masker,
fordi der ikke var beviser for en medicinsk fordel.
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Tilsyneladende

var der stadig nogle få politikere på det tidspunkt, som ikke ville lade
nogen stoppe dem i at tænke. Og i vores land?
Hvis masker beskytter, burde infektioner med andre vira, såsom
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rhinovirus, også falde. Det modsatte var tilfældet: I sommeren 2020
var disse betydeligt mere udbredt end i sommeren 2019, som RKI’s
sentinelrapport viser - på trods af masker og afstandsregler.262 Og
hvorfor oplyser CDC, at 85% af de positive testresultater kommer fra
maskebærere? Det bør give stof til eftertanke.
I øvrigt ved maskeproducenterne udmærket godt, at deres produkter er en farce. Man bør læse det med småt oftere, selv om man er
nødt til at tage brillerne frem. På mange pakker står der anvisninger
som f.eks:
• Disse masker giver ikke beskyttelse mod virus eller baktrier
• Må ikke genbruges efter brug.
• Maskerne er ikke medicinsk certifikeret

• Der påtages intet produktansvar

Meget praktisk. Som en våbenhandel til en værdi af milliarder (så
genbrug den ikke!), uden nogen risiko. Det vigtigste er, at den skræmte kunde føler sig ”beskyttet” og ikke taget på fersk gerning.
To udtalelser fra en virolog om spørgsmålet om, hvorvidt masken
kan bidrage til at stoppe spredningen af virussen, er interessante.
Han sagde, at de tekniske data ikke var gode, og at de ikke ville
stoppe virussen. 263
Og: Det vides ikke, om masker reducerer virusdosis og påpegede,
at selv konstant brug af masker ikke kunne forhindre store udbrud i
mange asiatiske lande. 264
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Nu er det kun tilbage for mig at sige, hvem der udtrykte denne tvivl: det
var Christian Drosten selv. Selv han er ikke overbevist om maskeradens
mening, og alligevel bliver hele landet terroriseret af den.
I øvrigt: Hvis det var som påstået, at virusserne ”sidder fast” i maskerne, ville maskerne være forurenede og meget smitsomme efter
brug. De ville skulle forbrændes som farligt affald. Men dette nævnes aldrig - endnu en ulogisk pointe i dette ulogiske drama.
Der er nogle spassere, som generer sundhedsmyndighederne eller
politiet med opkald i stil med: ”Jeg har fundet en brugt maske på
gulvet, vær venlig at tage dig af den”. ”Bare smid den i en papirkurv!”
”Nej, du må ikke røre den, du kan blive smittet. Desuden er det farligt
affald.”
I et af disse tilfælde udviklede der sig en dialog med en embedsmand på folkesundhedsområdet. Hun sagde, at det ikke var farligt,
at det ikke var ebola. Statistikkerne viser tydeligt, at kun meget få
mennesker dør af Corona. Det vidste opkalderen naturligvis godt, og
han sagde, at han blot ville påpege dette vanvid med sin lille aktion.
Den offentlige sundhedschef svarede, at hun vidste alt dette, men at
hun kun var et udøvende organ og ikke kunne gøre noget ved det.
Hun rådede opkalderen til at kontakte fru Merkel eller, endnu bedre,
sundhedsminister Spahn, fordi det var ham, der havde fundet på alt
dette. 265
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Er masker skadelige for helbredet?

Svaret er et rungende ”ja” af følgende grunde:

• iltindholdet i indåndingsluften falder under minimumsgrænsen pr. grænse
• Kuldioxid i luften stiger langt over den tilladte grænse
• Åndedrættet bliver mere besværligt på grund af øget
vejrtrækningsmodstand
• Bakterier ophobes i det fugtige miljø med konsekvenser
• Der findes hverken standarder eller kvalitetskontrol, f.eks.
kan skadeligt formaldehyd fordampe fra nye masker
• Den trigeminocardiac reflex (TCR) kan sænke blodtrykket og hastighed
• Psykologiske perceptuelle forstyrrelser forekommer
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Oxygen
Lad os begynde med ilt. Normalt består luften af 21% ilt, resten er
kvælstof og - kun i meget ringe grad - kuldioxid. I arbejdsmiljøreglerne, som alle er ens internationalt, skal iltindholdet i indåndingsluften
være mindst 19,5%. Hvis det falder under dette niveau, skal rummet
evakueres. Hvis niveauet er permanent under dette, lukkes afdelingen eller virksomheden.
Forskellige målinger266 har vist, at iltindholdet falder til 17-18% under
maskerne, afhængigt af modellen, fordi den indåndede luft blandes
med den udåndede luft. Det, der ikke forventes af arbejdstagerne på
fabrikken, tvinges nu på os alle sammen! Maskerne er derfor ulovlige, fordi de ikke opfylder beskyttelsesnormerne.
Hvis kroppen ikke får nok ilt (”hypoxi”), opstår der forskellige symptomer som f.eks. bevidsthedssvækkelse og besvimelse, blålig hudfarve, åndenød og muskelsvaghed.
Når der er iltmangel, er det især hjernen, der er påvirket, og derfor
opstår der ofte svimmelhed, svimmelhed og koncentrationsbesvær.
Især børn har brug for meget ilt for at udvikle hjernen. Neurologen
Dr. Margareta Griesz-Brisson beskriver dette på imponerende vis i
en video, der er værd at se, og som er blevet censureret af Youtube,
men kan stadig ses andre steder. 267

Hun mener, at tvangsforanstaltningerne er en absolut katastrofe på
alle niveauer. Hun kalder de obligatoriske maskerings- og afstandsregler umenneskelige og kriminelle. Sundhed, siger hun, er i høj
grad i vores egne hænder. God mad, godt vand, masser af motion,
samvær, glæde, venner, kærlighed og masser af frisk luft styrker
immunforsvaret. Men det er netop det, som regeringen forbyder.
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Hun sagde, at alene hånddesinfektionsmidlerne, som alle er blevet
smidt på markedet, har forårsaget et stort antal allergier, hudsygdomme, immunreaktioner og eksem. Hun sagde, at afstandsreglerne var uovertrufne i brutalitet, menneskeforagt og grusomhed og var
uden fortilfælde i menneskehedens historie.
Som menneske kan man leve i ugevis uden mad og i dagevis uden
vand, men kun få minutter uden ilt. Især hjernen reagerer ekstremt
følsomt på iltmangel. Nogle nerveceller, f.eks. i hippocampus, ville
ikke kunne overleve i mere end tre minutter uden ilt.
Symptomerne begynder med hovedpine, døsighed, svimmelhed og
endda koncentrationsbesvær, langsommere reaktionstider, dvs. begrænsninger i de kognitive funktioner. Længerevarende iltmangel
fører til gradvis nedbrydning af hjernen. Selv om symptomerne forsvinder igen, skrider iltmanglen i hjernen fremad.
Neurodegenerative sygdomme har en levetid på år til årtier. Hvis du
f.eks. glemmer dit telefonnummer, har degenerationen i hjernen haft
en forudgående tidshorisont på mange år. Selv om man tror, at man
har vænnet sig til masken, fortsætter de degenerative processer i
hjernen alligevel. Hvis man på et tidspunkt nådigt får lov til at leve
uden maske igen, vil de døde nerveceller ikke vokse tilbage, det, der
er væk, er væk.
Neurologen understregede, at hun ikke bærer maske, fordi hun har
brug for sin hjerne til at tænke, og hun ønsker at behandle sine patienter med et klart hoved og sind og ikke i kuldioxidbedøvelse.
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CO2-forgiftning
Ud over manglen på ilt er der et andet stort problem, nemlig genindånding af kuldioxid (CO2). Normalt er der 400 ppm268 (0,04%) kuldioxid i luften.
”F.eks. anfører det føderale miljøagentur, at koncentrationer under
1.000 ppm er uskadelige. Grænseværdien for beboelsesrum i Tyskland er 1.500 ppm. Værdier over 2.000 ppm betragtes derimod som
”uacceptable”. I et ministeriepapir fra Østrig ”Guideline for the assessment of indoor air” hedder det, at folk begynder at opfatte deres
indåndingsluft som ”utilfredsstillende” ved et CO2-indhold på 1.000
ppm. Ved 3.000 ppm er det allerede 50 % af befolkningen, der opfatter luften som utilfredsstillende.
Fra 40.000 ppm er kuldioxid ”bedøvende”, fra 80.000 ppm er det
dødeligt, ... hvor de vejledende værdier altid gælder for raske mennesker. Personer med helbredsproblemer kan få indledende problemer selv ved lavere værdier. CO2 er egentlig ugiftigt for mennesker,
men i for høje koncentrationer forhindrer det optagelsen af ilt. Følgende gælder: En koncentration på otte eller flere procent CO2 i den
luft, vi indånder, over en periode på 30 til 60 minutter kan føre til
døden. Inden da opstår hovedpine, manglende koncentration og bevidstløshed.
Dr. Helmut Traindl, en af retten certificeret ekspert, målte CO2-niveauet under en hjemmelavet og to kommercielt tilgængelige Corona-beskyttelsesmasker foran et kamera. Det viste sig, at de maksimalt tilladte værdier for arbejdspladser blev overskredet mange
gange. Det betyder ikke kun, at borgerne blev udsat for en ulovlig tilstand, men at en sådan indåndingsluft også betragtes som akut bedøvende og sundhedsskadelig i henhold til alle medicinske resultater. ”269
121

Dr. Traindl målte værdier på op til 50.000 ppm (5%) kuldioxid under
maskerne! 270 ”Hvis de tilladte grænseværdier på en arbejdsplads overskrides bare kortvarigt i det omfang, som det sker under koronamaskerne, må man regne med alvorlige konsekvenser, op til og herunder
lukning af virksomheden. 271
Kuldioxid dannes også under alkoholgæring og har ført til mange
dødsfald i dårligt ventilerede vinkældre. Det er kendt, at gæringsgas
(CO2) forårsager døsighed og manglende koncentration fra en koncentration på 0,5%, øger åndedrætsfrekvensen og pulsen fra 2% og
forårsager blodcirkulationsproblemer i hjernen fra 4%, ofte med
svimmelhed, kvalme eller ringen i ørerne. Det farlige er, at man ikke
kan lugte det, så man er ikke advaret på forhånd.
I Dr. Traindls forsøg overskred kuldioxidniveauet fabriksinspektoratets
maksimumsgrænse med op til 25 gange! 272 Masker er ulovlige for anden gang, fordi grænseværdierne for CO2 er langt overskredet.
I en italiensk undersøgelse blev der også målt for høje værdier under
maskerne. 273
Symptomerne på for høje CO2-niveauer i blodet (”hyperkapni”) er:
Hovedpine, koncentrationsbesvær, træthed, sved, svimmelhed, dårligere finmotorik, forhøjet blodtryk, hjertebanken og hjertearytmier,
åndenød, forvirring, demens, bevidstløshed osv.... Immunforsvaret
forstyrres også. Allerede i 2005 viste en undersøgelse fra det tekniske universitet i München at hyperkapni allerede begynder, når operationsmaskerne tages på. 274
Den medicinske avis ”Ärzteblatt” skriver, at maskebrug ændrer de
gasser, der er opløst i blodet, mærkbart og udløser fysiske funktionsnedsættelser, især hos utrænede personer. 275
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Børnelæge Eugen Janzen fra Bad Salzuflen har foreslået en undersøgelse for at se, hvad der sker med børn, når de bærer maske hele
dagen, som de gør i skolen. Han ville gerne betale omkostningerne,
men ingen klinik har hidtil villet stille lokaler og udstyr til rådighed for
ham en enkelt dag. 276
Han påpeger, at der er et rum mellem masken og ansigtet, hvor udåndingsluften samles for at være den første, der strømmer tilbage i
lungerne, når man indånder. Dette ”dødt rumvolumen” måler ca. 70
ml, afhængigt af masken.

En voksen person udånder og indånder 500-700 ml, så først ca.
10% af den brugte luft fra det døde rum, indtil frisk luft strømmer ind.
Børns lunger er mindre end voksnes lunger. Indåndingsvolumenet
er 10 ml pr. kg kropsvægt. Et spædbarn, der vejer 7 kg, indånder 70
ml, det ville dø under masken, fordi det kun kan indånde død luft.
Hos børn er andelen af død luft, der forbruges pr. indånding, altid
højere end hos voksne.
Desuden har børn et højere iltbehov. Hvis iltniveauet i blodet falder
og CO2-niveauet stiger, opstår der acidose. Blodkarrene udvider
sig, og blodtrykket falder i første omgang. For ikke at besvime producerer binyrerne mere adrenalin (stresshormon) for at holde blodtrykket oppe alligevel. Ved målinger med og uden maske fandt Janzen en stigning i adrenalinniveauet på op til 300%. 277 I hans tilfælde
steg værdierne endda mere end firedoblet, hvilket han tilskriver det
faktum, at han i praksis bærer en FFP2-maske hele dagen, hvilket
gør luftudvekslingen meget vanskeligere. Maskebærere er derfor
under permanent adrenalinstress, med ukendte langsigtede konsekvenser. 278
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Initiativet ”Parents stand up”” har gennemført en landsdækkende undersøgelse blandt eleverne om obligatorisk brug af masker i skolerne.
279

En første evaluering af 2.300 spørgeskemaer viste et katastrofalt bil-

lede: 44,1% af de adspurgte elever lider af åndedrætsbesvær, 73% af
hovedpine, 86,4% af træthed, 65,7% af koncentrationsbesvær, 38% af
svimmelhed og ca. 36% af angst. At tvinge børn og unge til at bære masker, med eller uden PCR-test, er børnemishandling og ganske enkelt
en forbrydelse mod menneskeheden.

Dødsfald som følge af maskebrug?
I betragtning af at børn og ældre er særligt udsatte, er kravet om
masker intet andet end et ondskabsfuldt angreb på sundheden og
livet for dem, der er tvunget til at bære masker. Gang på gang er der
rapporter om folk, der har fået vejrtrækningsproblemer under masken til det punkt, hvor man besvimer på gaden eller under en shoppingtur.
Følgende rapport stammer fra flere kilder på internettet og i den lokale presse, men er endnu ikke fuldt ud bekræftet. Jeg videregiver
den med forbehold:
I nærheden af Wörth am Rhein besvimede en 13-årig maskeret skolepige d. 7.9.2020 i en skolebus og døde kort efter på Karlsruhe
kommunehospital. Pigen var tidligere sund og rask. D. 11.9. meddelte anklagemyndigheden, at obduktionen ikke havde givet et entydigt
resultat om dødsårsagen. D.16. september beordrede statsadvokaten yderligere undersøgelser. Det ville nu også blive undersøgt, om
iltmangel kunne være dødsårsagen.
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D. 19.9. blev det meddelt, at der ikke kunne findes nogen medicinsk
årsag til pigens død under obduktionen. Ifølge en læge og hospitalets kardiolog var åndedrætsdriften løbende blevet nedsat og havde
sandsynligvis ført til en hjerterytmeforstyrrelse frem til kvælningsdøden. ”Ingen medicinsk årsag” betyder i denne sammenhæng, at der
ikke blev fundet nogen tidligere sygdomme. En ydre påvirkning (slag,
kvælning eller lignende) blev også udelukket. Når man udelukker
alle tænkelige årsager, er det således kun masken, der er tilbage
som dødsårsag. Obduktionsresultatet foreligger, men er ikke blevet
offentliggjort.
I mellemtiden blev der rapporteret om en anden 13-årig pige med
maske fra Østfriesland, som angiveligt kollapsede på skolens sekretærs kontor. Der foreligger endnu ikke beviser eller detaljer om dette, så der kan ikke siges noget om dødsårsagen. Der er dog en
mistanke, hvis andre årsager kan udelukkes, for ifølge de CO2-niveauer, som Dr. Traindl har målt under masken, er dette bestemt
inden for det mulige, især hos børn.
Efterfølgende blev et tredje tilfælde kendt, hvor et barn tilsyneladende døde iført en maske. Jeg rapporterer også dette med forbehold,
da jeg endnu ikke har nogen pålidelige kilder. Dr. Bodo Schiffmann280
havde i flere videoer rapporteret, at han havde undersøgt sagen og
kendte til yderligere oplysninger. I et brev281 har en person, der siger,
at han er ven med pigens mor, fortalt, at d. 28.9.2020 besvimede en
seksårig pige iført en maske i en skolebus i Bayern. Chaufføren tilkaldte en ambulance, men turde ikke tage masken af. Det gjorde
paramedicinerne så, gav straks ilt og bragte barnet på hospitalet,
hvor hun døde om aftenen uden at have genvundet bevidstheden på
forhånd.
Den behandlende læge havde telefonisk informeret forældrene om,
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at der ikke var fundet nogen tidligere sygdomme, og at der var mistanke om CO2-forgiftning efter obduktionen, hvilket betød, at der
ikke var tale om en naturlig dødsårsag. Derfor blev der foretaget
endnu en obduktion på retsmedicinsk afdeling.
Pigen havde allerede et par dage tidligere fortalt, at hun altid følte
sig syg under masken, at hun næsten ikke kunne trække vejret og
så ”flimrende billeder”. Hun måtte imidlertid ikke tage masken af i
skolen, heller ikke under idrætstimerne! Hun havde ikke lyst til at gå
i skole mere, men hun var nødt til det. Hun havde været et sundt og
sporty barn.
I mellemtiden tilføjede brevets forfatter, at politiet havde forbudt forældrene at give yderligere oplysninger til offentligheden med den
begrundelse, at de kunne blive retsforfulgt, da der er en igangværende efterforskning i gang. Buschaufføren er tilsyneladende under
efterforskning for bl.a. ikke at have taget barnets maske af. Forfatteren af brevet har siden da offentligt berettet om sagen. 282
Journalisten Benjamin Gollme fra podcasten ”Basta Berlin” undersøgte
sagen. 283 En talsmand for politiet i München har bekræftet over for ham,
at en seksårig pige fra Rosenheim-distriktet døde af naturlige årsager
på et hospital i München d. 16. september. Hvad ”naturlige årsager” i en
alder af seks år skal være, kunne politiet ikke forklare. Gollme kender
familiens navn og bopæl, men han tilbageholder dem af hensyn til familien. Markus Bayerbach, medlem af det bayerske delstatsparlament,
har også foretaget flere henvendelser og har fået Gollmes udsagn bekræftet af politiet.284 Yderligere undersøgelser er stadig i gang.
Behøver jeg at nævne, at der ikke rapporteres noget i de almindelige
medier om sådanne tragiske tilfælde? Normalt er der områder for
afdøde børn med blomster og stearinlys, men her bliver der lagt låg
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på børnenes død, fordi blot mistanken om, at det er masker, der er
skyldige, kan få folk til at foretage deres egen undersøgelse. Tyskland - hvor dybt er I sunket?
Hvad skal juridisk set vurderes højere: nogle udemokratiske nødforordninger som f.eks. obligatoriske masker, der ikke er videnskabeligt underbygget, eller retten til fysisk integritet, der er beskyttet af
grundloven?
Prof. Dr. Sucharit Bhakti, tidligere leder af ”Institut for medicinsk mikrobiologi og hygiejne” ved universitetet i Mainz, opfordrede i et imponerende interview til at stoppe den obligatoriske maskering. Han
opfordrede alle lærere og embedsmænd til at protestere. 285 Masker
bør ikke anvendes på børn og ældre, da den øgede CO2 påvirker
muskler, hjerne og psyke. Dette er ”børnemishandling”. 286
Denne video blev også slettet af Youtube, efter at den havde fået 120.000
visninger, men er igen online efter et påbud. 287 Prof. Bhakti er en af de
mest kendte videnskabsmænd, der kæmper med argumenter mod coronafænomenet. Han og hans kone er forfattere til bestsellerbogen ”Corona False Alarm?”, og hans videoer er meget informative. 288 I november
blev hele hans Youtube-kanal slettet.
Man skal være klar over, at kuldioxid er et affaldsprodukt fra vores
stofskifte. Kroppen er nødt til at slippe af med det for at kunne fungere. At indånde det tilbage igen giver lige så meget mening som at
drikke sin egen urin. 289
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Masker er bakterieslyngere
Udåndingsluften er varm og fugtig. Maskenes stof er derfor et ideelt
sted for bakterier og svampe at slå sig ned, fordi de er meget større
end virus og kan samle sig i stoffet.
Dr. Wolfgang Wodarg skriver på Facebook, at det schweiziske forbrugermagasin ”K-Tipp” undersøgte maskerne fra 20 pendlere i laboratoriet, og resultaterne var katastrofale. De var fulde af bakterier
og skimmelsvampe, fordi maskerne tilbageholder dem, når de udåndes, fordi de er meget større end virus og bliver fanget. De trives i
fugtighed og varme. Stafylokokker, som kan forårsage lunge- og
hjerneinfektioner, blev fundet på 14 af de 20 masker. Der var udviklet skimmelsvampe og gærsvampe på 15 af de 20 masker, som kan
forårsage irritation af luftveje og øjne. 290
Det, der normalt frigives i luften og dør der, hvis det ikke straks finder
en ny vært, indåndes delvist igen ved næste indånding og øger bakteriekoloniseringen i slimhinderne. Denne bakteriefilm fører til hudog slimhindeproblemer, hvoraf nogle er af inflammatorisk og andre
af allergisk art - den såkaldte ”maskemund”.
Tandlæge Rob Ramondi fra New York sagde i et interview med New
York Post, at tandkødsbetændelse og tandbortfald nu er mere almindeligt hos maskebrugere, der tidligere var sunde og raske. Under masken trækker folk oftere vejret gennem munden, hvilket gør
munden mere tør, og der kommer mindre spyt. Spyttet er dog ellers
ansvarlig for at rense tænderne og bekæmpe bakterier. Som følge
heraf er der mere dårlig ånde. Desuden drikker maskebærere generelt mindre.
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Fox News rapporterede, at 50 % af patienterne alle-

rede er påvirket af dette. 292
Den amerikanske delstat Kansas gav sine 105 amter valget om de
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ville indføre obligatorisk maskering. Dette gav en perfekt mulighed
for at sammenligne sundhedsresultaterne: I de amter, hvor der var
maskepligt, døde 50 % flere mennesker af eller med corona! Hvis
man kun tæller de tilfælde, hvor der sandsynligvis er tale om corona,
så er der endda elleve gange så mange døde af corona, hvor der
blev båret masker. 293
Forfatteren af artiklen, Zacharias Fögen, forklarer det på følgende
måde: Virusene i de øvre luftvejers slimhinde sidder i vanddråber,
og disse sidder fast i masken, når man ånder ud. Her tørrer de ind,
og virusene indåndes igen. Men fordi de er meget mindre uden vanddråber, kommer de ind i de nedre luftveje, hvor de kan forårsage
lungebetændelse. En interessant teori, som bør testes.
Forresten kan selv nye masker være farlige på grund af de vævspartikler, der indåndes. Peter Diener, der er ventilationsingeniør, advarer om, at både købte og hjemmelavede masker ikke er blevet testet
med hensyn til filtreringseffektivitet eller sikkerhed. Væv frigiver et
meget stort antal fine partikler, hvoraf nogle af dem trænger ind i
lungerne. Kun testede masker bør anvendes. 294
I mellemtiden er der sket de første tilbagekaldelser af apoteksmasker, hvor man har fundet det farlige farvestof anilin. 295
Alle masker til professionel brug, f.eks. til medicinsk brug eller til malere, landmænd, håndværkere til slibning osv. gennemgår strenge
testprocedurer i henhold til EU-standarder, så de ikke forårsager nogen skade. Men vi alle, især børn, bliver afspist med billig import fra
Asien, som aldrig er blevet testet og beviseligt er uegnede. De fleste
mennesker finder sig i dette og skader sig selv i processen. Jeg tror,
at cabaret-kunstneren Lisa Fitz har ret, når hun siger, at Corona er
en intelligenstest.
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Den trigeminokardiale refleks
Trigeminusnerven er ansigtsnerven, som gør huden i ansigtet følsom. Den findes på begge sider af ansigtet og er opdelt i tre grene,
der kommer fra øret. Den midterste gren forsyner området mellem
overlæben og øjet op til næsen. Når den er betændt, kan den være
meget smertefuld. Man har først i nogle få år vidst, at tryk eller irritation af denne nerve kan udløse ”trigeminocardiac-refleksen” (TCR),
som sænker hjertefrekvensen og fører til et blodtryksfald, der kan
føre til besvimelse. Fænomenet blev kendt i forbindelse med øjenoperationer, hvor det oprindeligt blev kaldt ”oculo-cardiac refleks”. 296
Hvad har det så med masken at gøre? Denne refleks kan også udløses af irritation eller maskenes tryk og dermed føre til besvimelse.
Især hos børn er refleksen mere udtalt end hos voksne. Ud over
hypoxi og kuldioxidforgiftning kan dette være en anden årsag til, at
børn besvimer under masken. Du kan finde Dr. Bodos Schiffmanns
forklaring her 297.

Psykiske problemer som følge af masker
Folk er vant til at læse andre menneskers ansigter. Hvordan har den
anden person det? Er han afslappet, glad eller irriteret, eller er han i
gang med at skændes? At vurdere den anden person, før vi tager
kontakt, giver os tryghed. Masken dækker af alle steder i mundområdet, hvor de fleste ansigtsudtryk finder sted. Reaktionen er forsigtighed, mistillid. Man kan observere, at folk bliver mere bange, når
de bærer maske. Og det er også med vilje.
Især børn, som er meget mere afhængige af at vurdere deres omgivelser, og som stadig er i færd med at lære ansigternes sprog at
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kende, bliver meget forvirrede. Ved skoleindskrivningen i det nye
skoleår 2020 så man mange grædende børn og mange, der var
bange for skolen i stedet for at se frem til den. Desuden signalerer
maske-tvang ”Fare!”. Dette er også tilsigtet. En lille pige med maske
fortalte en journalist ved sin indskrivning: ”Jeg kan ikke lide masken,
jeg kan ikke trække vejret ordentligt. Men stadig bedre end at dø.”
(Hun mente ”af virussen”).
Hvad er det, der sker med vores børn? Hvilken slags generation
vokser op, hvor fare, sygdom og død antydes overalt? Hvilke psykologiske skader forårsager et sådant scenario, for ikke at nævne udviklingsforstyrrelser i hjernen på grund af iltmangel og CO2 -forgiftning? Hvis de fleste mennesker er for dovne til at stå op for sig selv,
så burde de stå op, når de ser disse forbrydelser mod vores børn!
Det lyder måske meget følelsesladet for en fagbog, men her mister
jeg besindelsen.
Et nyt skolehæfte til elever i første klasse viser til venstre i tre tegneserier, hvad et barn skal overholde: 1. holde afstand, 2. desinficere
hænder og 3. bære maske. Til højre viser de, hvad børn aldrig må
gøre: 1. lege sammen, 2. hviske og 3. synge. Børnene skal klippe
tegneserierne ud og klistre dem ind på det ”rigtige” sted. Dette er
mentalt grusomhed, indoktrinering og, som professor Bhakti siger,
børnemishandling!
De, der bærer maske af ren og skær frygt for smitte og har den illusion, at de er beskyttet, er velkomne til at gøre det. Men de, der føler
sig tvunget til at gøre det og frataget deres frie beslutning, bliver
vrede. Jeg føler også vrede over for maskerede mennesker, når jeg
er ude og færdes uden maske, hvor det faktisk ville være obligatorisk. ”Han ignorerer den bare!” er der nogle, der tænker. Hvis øjne
kunne dræbe, ville vi allerede have flere dødsfald end af en influen-
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zavirus kaldet Corona. Det er sådan, at folk, der ellers ville være
tålmodige og venlige, bliver vendt mod hinanden. ” Divide et Impera”. 298
Et andet aspekt er ensartethed gennem maskerne. At bære en maske er blevet en underkastelsesgestus, den nye Gessler-hat. Derfor
er masker allerede upopulære i brede kredse. ”Mundkurv”, eller ”ansigtsble” antyder ikke et muntert maskebal.
Det hjælper heller ikke, at medierne gerne vil manipulere os til at
finde hele denne hån ”smart”. Avisen ”FAZ” ønskede at presse masken på os som modeugernes ”nye sort”, men avisen ”Stern” tog
kagen, da den erklærede masken for ”frihedens symbol”. Ja, det ved
jeg godt: ”Krig er fred! Frihed er slaveri! Uvidenhed er styrke!” Alt
dette kender vi allerede fra Orwells ”1984”.
I bund og grund tjener masken kun til at gøre tilstedeværelsen af en
”fare” synlig, dvs. at virussen, som er usynlig, bliver synlig. Den skal
forhindre os i at vende tilbage til vores normale liv af ren vane, fordi en
”pandemi” ikke er til at få øje på. Maskerne er et konstant advarselssignal, der skal holde os i en tilstand af permanent stress.
Bloggeren Eric Peters er af den opfattelse, at det medfører psykologiske ændringer at acceptere tvangen til at bære en maske. Evnen
til at være uenig ødelægges, siger han, fordi underkastelsen af alle,
svarende til at gøre folk ens i Orwells ”1984”, skaber det indtryk, at
ingen ville modsige sig og dermed ville alle være enige. Enhver, der
tvivler, må derfor være skør og stiller spørgsmålstegn ved sin egen
fornuft.
Ingen vil have mistanke om, at andre er i tvivl om reglerne, og dette er
ensbetydende med tvang til underkastelse. Det virker som om alle underkaster sig frivilligt, hvilket skaber et enormt pres for at tilpasse sig. At
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alt dette er blevet gennemtvunget uden samtykke, betyder ikke længere
noget på dette tidspunkt.
Hvis nogen stadig er i tvivl, føler de sig alene og i undertal, for det er
netop det indtryk, de ønsker. 299
Den onde leg kan gå endnu længere: I Schweiz er der offentliggjort
overvejelser om at betale 2.000 francs til alle, der bliver vaccineret,
en lille del på vaccinationstidspunktet, den større del først når et flertal på 60 eller 70 % er blevet vaccineret. Formålet er at sætte modstanderne af vaccination under endnu større socialt pres, fordi alle
dem, der allerede er blevet vaccineret, venter på ”deres” penge. Hvis
de, der er blevet vaccineret, får lov til at gå rundt uden maske, vil de,
der nægter at blive vaccineret, straks kunne genkendes på deres
maske.
En ven sagde til mig: ”Lad være med at skrive sådan noget, du giver
dem ideer”. Mit svar var: ”De har meget værre idéer, vi vil ikke engang tænke på dem”. Mange af de ting, der var dårlige ”konspirationsteorier” for et år siden, er nu blevet til virkelighed og kaldes ”ny
normalitet”.
Særligt perfidt er det, at byen München ved vedtagelsen af maskekravet udtrykkeligt udelukkede ethvert krav som følge af helbredsskader, der kunne opstå som følge af, at de tvungne personer skulle
bære maske, fra at det besluttes, at brugen af maskerne er ”udelukkende på eget ansvar”.
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De er fuldt ud klar over den risiko, som

maskerne udgør for sundheden. Først bringer de borgerne i fare og
lader dem derefter betale for skaderne. Tak, kære byråd!
Og hvad med den juridiske norm om ”forbud mod tilsløring” (undtagen for muslimer)? Eller venstrefløjsaktivisternes yndlingsslogan
”vis dit ansigt”? Alt sammen allerede glemt?
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Det første skridt mod befrielse vil ske, når maskerne bliver brændt
offentligt, og vi kan se folk, især børn, grine igen - hvis de ikke har
glemt det til den tid.

Dissociation og fængselsstraf uden prøveløsladelse
Det var dommen for os alle, og truslen hænger fortsat i luften. Det er
også med vilje. ”Der er ingen vej tilbage”, ”den nye normalitet” og
”hverdagsmaske” er sandsynligvis valgte orwellske sproglige kreationer, der antyder, at de påståede ”undtagelsesregler” skal gøres
permanente. Det har altid været et yndlingstrick for diktaturer at lade
en undtagelsestilstand fortsætte og dermed omgå den officielle afskaffelse af de grundlæggende rettigheder. Mange diktaturer har
startet moderat og derefter gradvist strammet lænkerne. Dermed
mener jeg ikke, at det, der sker i øjeblikket, stadig falder ind under
”moderat”.
”Pandemien”, som ikke var en pandemi, har været overstået siden
maj 2020, der var ingen overdødelighed, 410.000 læger og sygeplejersker var på nedsat tid, den truende ”overbelastning af sundhedsvæsenet” fandt aldrig sted,301 og der var kun en ”pandemi” i form af
en laboratorieprøve i efteråret. Ikke desto mindre er vi blevet påtvunget endnu en lockdown, koste hvad det vil, især hvad angår levebrød. Alt dette ignoreres bevidst af magthaverne (så dumme er de
ikke) og lover ikke godt.
Lad os være opmærksomme på ordene: Politik ønsker f.eks. at
”trække tøjlerne”. Har vi bedt om at blive pisket som heste? Hvilken
selvhøjtidelig arrogance taler af et sådant ordvalg? Eller de nådigt
134

indrømmede ”lempelser”. Udtrykket stammer fra straffesystemet og
viser, hvordan regeringen ser på folket: som lovovertrædere, der til
enhver tid kan spærres inde. I oktober kunne man læse, at Merkel
havde erklæret, at der skal ske en ”brutal indgreb”. Dette er den diktatorers og tyranners sprog - ikke demokraters. 302
Med de empiriske data fra de sidste par måneder kan vi vurdere effekten af lockdown- og afstandsreglerne og konkludere, at de ikke
har givet noget. Smittekurverne er faldet på samme måde i alle
lande, hvis man tager de øgede testtal ud, uanset om og hvornår de
enkelte lande har indført obligatoriske foranstaltninger. Sverige og
Hviderusland, begge uden lockdown eller obligatoriske maskering,
kom endda bedre igennem krisen end lande med strenge foranstaltninger som Frankrig, Italien og Spanien. 303
I tre lande med lockdowns var Corona-dødeligheden den 8. november 2020 som følger: 0,00014 % (Tyskland), 0,00036 % (Østrig) og
0,00061 % (Schweiz). I tre lande uden lockdowns var den endnu
lavere: i Sverige mindre end halvdelen af Tyskland (0,00006%), i
Belarus mindre end en tredjedel (0,00004%) og i Japan næsten nul.
304

I december 2020 var der i øvrigt kun 13 coronapatienter på svenske
intensivafdelinger. 305
Professor Gunnar Jeschke fra ETH Zürich undersøgte statistikker
fra Blavatnik School of Government ved Oxford University. Her blev
det klart vist, at ”social distancering” ikke kunne reducere dødelighedsraten i noget som helst land. 306
Den samme konklusion blev draget i en NBER-undersøgelse307 af 25
amerikanske stater og 23 lande.308 Andre undersøgelser bekræfter
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også, at lukninger og obligatorisk maskebrug ikke har kunnet reducere
infektion og døds rater. 309
Lockdown og obligatorisk maske har vist sig at være en videnskabelig fejltagelse, som ikke har nogen fordele, men derimod skader
mere end noget andet. Regeringen fortsætter under mottoet: ”Lockdown fik ikke tallene ned, så lad os gøre mere af det for at få tallene
ned.” Logik har aldrig været en del af propagandaen. Foranstaltningerne skærpes af rent politiske årsager, nemlig som afpresning for
at få vaccinationer igennem. Men ville vaccination være løsningen
rent medicinsk set?
Vi er nødt til at se nærmere på det.
240. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/111799/COVID-19-Patienten-husten-Viren-durchchirurgis Masken-und-Baumwollmasken-hindurch
241. Jeg vil ikke bruge ”mund-næsebeskyttelse” eller lignende dumme udtryk, for det er ikke beskyttelse. Det er stadig en maske.
242. https://bluntforcetruth.com/news/cdc-admits-there-is-no-proof-Covid-19-is-airborne-virus-and-they
har vildledt offentligheden hele tiden/
243. https://telegra.ph/Was-finden-wir-in-den-wissenschaftlichen-Studien-zu-Masken-10-28
http://www.aerzteklaerenauf.de/masken/index.php#520252ac490f56c02
244. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2493952/pdf/annrcse01509-0009.pdf
245. https://link.springer.com/article/10.1007/BF01658736
246. Resultaterne af flere undersøgelser analyseres i en samlet oversigt
247. https://www.journalistenwatch.com/2020/09/08/weltweites-totalversagen-studie/
248. https://www.deutschlandfunk.de/superspreader-events-massenveranstaltungen-haben- corona.1939.de.html?drn: news_id=1152418
249. https://advance.sagepub.com/ndownloader/files/22783862
250. http://www.luzernerzeitung.ch/schweiz/die-schweiz-haette-die-kurve-auch-mit-wenigereinschraenkungen-gekriegt-gekriegt-war-der-lockdown-uebertrieben-ld.122111111
251. https://github.com/tolex3/share/blob/master/20200727/lockdown_index_dead_per_M.jpg
252. 252 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047217v1.full.pdf
253. https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article
254. https://deutsch.rt.com/europa/109451-danische-studie-masken-bieten-nur/
255. https://telegra.ph/Der-Maskenbetrug-ist-entzaubert-06-26
256. Det østrigske agentur for sundhed og fødevaresikkerhed.
257. den 19. august 2020 i et interview i ORF
258. https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/a-1174-6591.pdf
259. https://www.wochenblick.at/selbst-regierungsexperten-bestaetigten-die-sinnlosigkeit-dermaskenpflicht/
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260. https://www.welt.de/wirtschaft/article211175829/Clemens-Auer-Es-gibt-keinen-Fall-beidem- Menschen-in-Geschaeften-angesteckt-haben.html
261. https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.
262. https://deutsch.rt.com/inland/106478-keine-nachweise-mehr-im-rki/
263. den 30. januar 2020 i ”Talk from Berlin” Kilde: https: //youtu.be/Z3Zth7KYVVHY?t= 1552
264. på en høring i Sundhedsudvalget den 9. september 2020, der kan ses fra minut 8:15 https://
www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw37-pa-gesundheit-corona-709474
265. Genfortalt fra et opslag på internettet, desværre uden at nævne forfatteren
266. http://www.antiknegeu/aktuell/2020_07_14_buerger.htm
267. https://www.bitchute.com/video/WAQfkwwx8zs/https://dein.tube/watch/3ywoAueWEnLK81e https://ruhrkultour.de/margareta-griesz-brisson-zu-den- https://ruhrkultour.de/
margareta-griesz-brisson-zu-den- coronamassnahmen/https://open.lbry.com/@KulturstudioTV: c/mask-madness-open: d
268. ppm står for ”parts per million”, så 1 % er 10.000 ppm.
269. https://www.wochenblick.at/sachverstaendiger-beweist-live-co2-werte-unter-masken- gesundheitsschaedlich/
270. I nogle videoer fra USA blev der vist lignende målinger med værdier på op til 100 000 ppm,
den maksimale værdi, som det pågældende apparat kunne vise.
271. https://www.wochenblick.at/sachverstaendiger-beweist-live-co2-werte-unter-masken- gesundheitsschaedlich/
272. I Østrig er grænseværdien ti gange højere end i Tyskland (2.000 ppm). I Belgien er den
(1.200 ppm).
273. https://2020news.de/italien-studie-belegt-stark-erhoehten-co2-wert-unter-der-maske/
274. https://mediatum.ub.tum.de/doc/602557/602557.pdf
275. https://www.aerzteblatt.de/archiv/215610/Einfluss-gaengiger-Gesichtsmasken-auf-physiologische- Parameter-und-Belastungsempfinden-unter-arbeitstypischer-koerperlicher-Anstrengung
276. Hans video fik en masse positiv feedback. Universitetet i Witten/Herdecke ønsker nu at gennemføre en undersøgelse.
277. https://youtu.be/9ZRYniOyZQI
278. https://youtu.be/0FD1tsUTL-o videoen skal censureres, søg Eugen Janzen på andre platforme
279.
https://www.surveymonkey.de/r/Y9BV362
280. læge og koronakritiker
281. https://brd-news.de/maskentote-in-deutschland-3tes-kind-opfer/
282. https://youtu.be/cJ12wskLgso https://invidious.snopyta.org/cJ12wskLgso
283. https://de.sputniknews.com/podcasts/20201001328059656-basta-berlin-folge-56/
284. https://t.me/BodoSchiffmann/283
285. Pligten til at protestere er beskyttet af grundloven. Slå det venligst selv op.
286.
https://www.reitschuster.de/post/bhakdi-masken-fuer-schueler-sind-kindsmisshandlung/
287. https://youtu.be/YhLFfoDf1xk
288. Hans videokanal: https://www.youtube.com/channel/UCgjxQLDkeoa-uJu4sE0eNrg 289
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Vaccination - forbandelse eller velsignelse?
Siden deres opdagelse er vaccinationer blevet fejret som medicinens store sejr over smitsomme sygdomme. Hvad der imidlertid ikke
diskuteres, er den kendsgerning, at vaccinationshistorien altid har
været ledsaget af fiaskoer og vaccinationsskader, der langt overgår
de påståede fordele.
Da det i 1714 blev kendt i London, at man i Tyrkiet overførte pus fra
kopperpatienter til raske mennesker i Tyrkiet for at beskytte dem
mod kopper, begyndte mange læger i Europa at eksperimentere
med den nye metode. Den mest berømte var Edward Jenner (1749
- 1823), som ikke opgav ideen på trods af tragiske fiaskoer. 310 På sit
dødsleje skulle han efter sigende have sagt: ”Jeg ved ikke, om jeg
ikke har begået en frygtelig fejl og skabt noget uhyrligt.” Ikke nogen
god start, men vaccination blev populær og blev udvidet til at omfatte andre sygdomme.
Jeg kunne præsentere dig for sider på sider med eksempler fra historien til i dag og undersøgelser, der viser det:
• Vaccination forebygger ikke den sygdom, som den er
vaccineret mod. Ofte blev epidemier kun udløst af vaccinationskampagner.
• Vaccinerede personer er ofte mere smittefarlige end ikke-vaccinerede personer, selv om de ikke selv bliver syge.
• Faldet i infektionssygdomme i det sidste århundrede skyldes ikke vaccinationer, men forbedringer i levestandarden som f.eks. rent drikkevand, ernæring og lægehjælp.
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Statistikker viser at mange sygdomme forsvandt, før der
var vacciner til rådighed. 3
• Alle vaccinationer har bivirkninger, som varierer i sværhedsgrad.
• på vaccinen. Disse er undertiden værre end den sygdom,
der forebygges. Selvfølgelig er vaccineskaderne statistisk
set distancerede, så de fleste slipper af sted med ingen
eller få symptomer. Men skæbnen er værre for dem, der
bliver ramt.
Jeg kan bevise alt dette med kilder, men det ville gå langt ud over
rammerne for denne bog. Jeg henviser derfor til websteder på internettet, som er kritisk over for vaccination. 312 Jeg anbefaler Robert F.
Kennedys hjemmeside Jr.

313

Nevøen til den myrdede amerikanske

præsident John F. Kennedy har kæmpet for vaccineofres rettigheder, især for børn, i 30 år og har givet et væld af oplysninger. Han
talte ved den store anti-Corona-demo i Berlin den 29.8.2020314, men
det blev holdt hemmeligt i medierne.
Der er noget grundlæggende ved vaccination, som ofte overses:
Patogener finder normalt vej gennem mund- og næseslimhinderne
eller gennem maven eller tarmene, sjældent gennem huden. Naturen har ”indbygget” særlige beskyttelsesmekanismer overalt, f.eks. i
slimhinderne, hvor der er forberedt en hurtig reaktion fra immunsystemet og hævelse med lymfe. Patogenerne er så at sige ventet der.
Hvis de sprøjtes ind under huden, i musklen eller direkte i blodet, er
det ikke den naturlige måde at gøre det på. Immunreaktionen starter
langsommere, patogenet har den overraskende fordel. Hvis man
gør dette med spædbørn, hvis immunsystem endnu ikke er udviklet,
er risikoen endnu større.
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Men det er ikke det hele, faren kan øges yderligere: I stedet for ét
fremmedstof kan der gives to eller tre, to eller tre, op til seks forskellige fremmedstoffer på samme tid. For en læge er dette en praktisk
løsning. Man kan få flere vaccinationer i ét ”skud”. Men immunsystemet står over for et stort problem, som ikke findes i naturen. Det er
faktisk logisk, at mange ting kan komme ud af kontrol.
Det viste sig forresten, at der siden 2018 ikke længere findes rene
mæslingevacciner i EU. Børn, der nu skal vaccineres til skole eller
daginstitutioner, får MMR-dobbeltvaccinationen, dvs. fåresyge og
røde hunde, oveni. Hvis det ønskes, endda med en ekstra bonus:
Skoldkopper. 315

Sammenligningsundersøgelse vaccineret - ikkevaccineret

Center for Disease Control CDC, det øverste amerikanske sygdomsagentur, har den største database over vaccinationer i USA. 316 I 1999 fik
en medarbejder, Thomas Verstraeten, til opgave at gennemføre en intern metaundersøgelse, hvor han sammenlignede fuldt vaccinerede
børn med uvaccinerede børn. Resultaterne var så eksplosive, at undersøgelsen først blev offentliggjort i en ”post-processed (renset) version”
fire år senere.
CDC har blokeret den offentlige adgang til databasen og har siden
blokeret alle anmodninger fra forskere, der ønsker at foretage lignende sammenlignende undersøgelser. Kun de fire største vaccineproducenter i USA317 fik resultaterne. Det var dog muligt at få fat i
dataene fra den oprindelige undersøgelse, og de er foruroligende.
318
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Før vi ser på resultaterne, er det vigtigt at nævne, at der har været
en enorm stigning i kroniske sygdomme blandt børn og unge i de
sidste 30 år, især i USA, men også i Europa. I samme periode er
antallet af vaccinationer steget: I begyndelsen af 1980’erne havde
børn i USA fået 12 vaccinationer i 14-årsalderen med de tredobbelte
vacciner DPT (difteri, kighoste, stivkrampe) og MMR (mæslinger, fåresyge, røde hunde) samt polio. Vaccinationerne begyndte i en alder
af to måneder. I dag får børn 54 vaccinationer med 70 forskellige
vacciner som hepatitis, influenza, meningitis, HPV, rotavirus og mange flere. Det starter dagen efter fødslen, fortsætter i den 2., 4., 6., 7.,
12., 15., 18. måned og derefter i den 2., 4., 6., 7., 12., 15. og 18.
måned, og derefter én gang om året indtil den 18. fødselsdag.319
Der har længe været mistanke om, at der er en sammenhæng mellem de mange vaccinationer og stigningen i kroniske sygdomme,
og ikke blot en tilfældighed. Den skjulte CDC-undersøgelse beviser
klart denne sammenhæng. Evalueringen af statistikkerne afslørede
følgende billede: 320

• Hepatitis B-vaccination af nyfødte babydrenge fører til
tredobbelt risiko for at udvikle autisme
• Influenzavaccination øger risikoen for andre infektioner end
influenza 4,4 gange
• DTP-vaccination øger spædbørnsdødeligheden 3,9 gange hos drenge og hos piger
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• Risikoen for neurologiske udviklingsforstyrrelser øges321
ved vaccination, og 6,6 gange hos vaccinerede for tidligt
fødte børn
• Blandt de 6-12-årige børn viste det sig, at vaccinerede børn
havde flere allergier, 4,2 gange mere ADHD,322 4,2 gange
mere autisme, 2,9 eksem, 5,2 gange flere indlæringsforstyrrelser og 30 gange mere høfeber.

• HPV-vaccination323 øger risikoen for astma 8 gange
• Hepatitis B-vaccination i de første seks måneder fører
dobbelt så ofte til præ-pubertet senere
• Børn, der vaccineres med MMR har 2,5 gange større risiko for at få colitis ulcerosa (betændelse i tyktarmen) og 3
gange større risiko for at udvikle Crohns sygdom (kronisk
inflammatorisk tarmsygdom)
• H1N1-influenzavaccination fører til abort hos gravide oftere i de følgende fire uger, hvis kvinden er blevet vaccineret med den samme vaccine det foregående år.

Disse data viser, at vaccinationsrisikoen er langt større end officielt
indrømmet. De bekræfter også den længe formodede forbindelse
mellem vaccinationer af småbørn (især DTP og MMR) og autismerisiko (4,2 gange så hyppig som hos uvaccinerede). Selv om CDC
kendte sine egne data, benægtede CDC denne forbindelse offentligt
i årevis - en direkte løgn. Kun en retssag fra en børneværnsorgani143

sation324 ved en amerikansk forbundsdomstol tvang CDC til at indrømme, at der ikke var noget videnskabeligt bevis for, intet studie, at
autisme ikke havde noget at gøre med vaccination. 325

Pludselig spædbarnsdød
SIDS er en forkortelse for ”Sudden Infant Death Syndrome” (pludselig spædbarnsdød). Det skræmmende fænomen, at spædbørn pludselig findes døde i deres barneseng uden nogen tilsyneladende årsag eller sygdom, har givet anledning til mange spekulationer. Det er
den næsthyppigste dødsårsag hos børn på mellem et og tolv måneder. Amerikanske og australske undersøgelser viser, at omkring
halvdelen af SIDS-børnene var blevet vaccineret inden for fire uger
før deres død. Jo kortere intervallet mellem vaccinationerne var, jo
flere dødsfald var der.
Dette stemmer overens med andre observationer, ifølge hvilke en
tredjedel af de vaccinerede børn udvikler milde til alvorlige sygdomssymptomer, såsom feber, opkastninger, kramper eller sløvhed, i
samme periode. Det drejer sig hovedsagelig om DPT-dobbeltvaccinationen, men kan også forekomme i forbindelse med andre vaccinationer.
Nu viste amerikanske statistiske data om dødsfald fra begyndelsen
af marts til midten af april 2020 et kraftigt fald i antallet af spædbørnsdødsfald. Normalt dør der omkring 700 spædbørn om ugen i
USA, men i denne periode var der kun 500, næsten 30% færre.
Hvorfor? Lægernes undersøgelser afslørede, at WHO og CDC rap144

porterede om et kraftigt fald i børnevaccinationer fra marts måned
på grund af lukkede lægepraksis eller forsyningsproblemer med
vacciner under nedlukningen.326 Dette er endnu et tegn på faren ved
vaccinationer, især for små børn.

Den planlagte Corona-vaccination

CDC’s metastudie om vaccineskader er blot en af mange, der er blevet udarbejdet i de seneste årtier. De vedrører alle konventionelle vaccinationer. Indtil videre er der tre måder at få immunforsvaret til at producere antistoffer eller, sjældnere, specifikke T-celler:

• Vaccination med levende, men svækkede antigener
• Vaccination med inaktiverede (døde) antigener
• Vaccination med visse proteiner, der er typiske for patogener

Fremstillingen af sådanne vacciner er kompleks og derfor relativt
dyr. I tilfælde af virus, som f.eks. influenza, dyrkes, udvindes og oprenses de i kyllingeæg eller andre cellekulturer. I forbindelse med
nogle vacciner anvendes væv fra aborterede fostre i produktionsprocessen. Alle aktive vacciner mod hepatitis A, røde hunde og
skoldkopper, der er tilgængelige i EU, er fremstillet med cellelinjer
fra aborterede børn. Japan har udviklet alternative, neutrale vacciner, men disse er ikke godkendt i EU. 327
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Men på trods af intensiv forskning findes der ingen vacciner mod
mange vira. Virologen professor Hendrik Streeck påpeger, at der
endnu ikke er udviklet en vaccine mod de fleste virus, hverken mod
HIV, dengue, malaria, tuberkulose eller hepatitis C. Og, vil jeg tilføje,
end ikke mod SARS-CoV-1, selv om man har haft 17 år til at udvikle
en vaccine mod disse virus. 328
Og med SARS-CoV-2 skal dette opnås på otte måneder? Kun hvis
man følger professor Drostens frække krav, som opfordrer til at suspendere sikkerhedsbestemmelserne for vacciner. 329 En videnskabsmand, der blot ønsker at ignorere videnskabelige sikkerhedsregler,
er ikke en videnskabsmand, men en lobbyist for udenlandske interesser.
Godkendelsen af nye vacciner tager omkring ti år, fordi der skal følges regulerede procedurer, som hver især tager tid. Dette omfatter
laboratorieforsøg, der beviser en immunreaktion in vitro (i laboratoriet), efterfulgt af dyreforsøg og toksikologiske undersøgelser, indtil
der godkendes forsøg på mennesker i forskellige faser, som også
ledsages af farmakologiske, toksikologiske og sikkerhedsundersøgelser. På grund af mulige langtidsvirkninger, skal forsøgspersonerne observeres i årevis for at kunne genkende eller udelukke sådanne virkninger.
Det kan ikke afkortes, selv om man pumper mange penge ind i branchen. Selv med mange penge kan man ikke reducere en graviditet
til et par måneder. Det tog fem år at udvikle en vaccine mod ebola,
hvilket er den korteste tid hidtil; tuberkulose tog 13 år, rotavirus 15 år
og skoldkopper 28 år.
Men selv hvis alt skulle gå godt, er det endnu ikke sagt, at der virkelig er beskyttelse mod infektion. Vaccineproducenterne skal nemlig
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kun bevise, at der dannes antistoffer ved vaccinationen. Om disse
antistoffer forhindrer den sygdom, der skal bekæmpes - det behøver
ikke at blive bevist. 330
Her er endnu et argument mod vaccination: Vaccination skal beskytte ved at stimulere dannelsen af antistoffer. Selv om det lykkes uden
større skader, er det stadig tvivlsomt, om og i hvilket omfang de beskytter. Virologerne diskuterer stadig, om påvisning af antistoffer, f.
eks. ved hjælp af antistofprøver, betyder, at man også er immun.
Måske skulle de først afklare dette spørgsmål, før de gennemfører
vaccinationsforsøg med os. Men det ville være dårligt for forretningen.

Det nyeste fra det genetiske laboratorium: RNA / DNA-vaccinationer
Producenterne hævder dog, at de snart vil kunne lancere vacciner
på markedet, som er ”gennemprøvede og sikre”. De benytter sig af
en ny metode, som aldrig er blevet afprøvet på mennesker: mRNA-vaccination,331 som blev udviklet på MIT i 2016.332 I denne proces
skal et protein fra coronavirussen, som kendes på dens ”pigge”, de
små arme, produceres i kroppen selv. Det mRNA indføres i cellen,
hvor det får ribosomerne (celle-korpuserne) til at producere proteinet. Dette vandrer derefter ud af cellen til membranen, hvor det af
T-cellerne bliver genkendt som fjendtligt. Disse angriber igen cellen,
ødelægger den og producerer antistoffer, der skal fremstilles, når
den rigtige coronavirus en dag kommer. Så meget for teorien i en
nøddeskal.
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MRNA er normalt et budskab, der fortæller cellens ribosomer, hvilke
proteiner kroppen har brug for til sin vækst og metabolisme. Det kopierer den genetiske information, dvs. proteinernes blueprint, fra
DNA’et i cellekernen. Vaccinationen indfører derfor et falsk blueprint
i cellen, således at den selv skal producere antigenerne, som så
udløser immunreaktionen.
Dette er meget praktisk, især for vaccineproducenterne, fordi den
komplekse proteinsyntese simpelthen ”outsources” fra fabrikken til
kroppen af den vaccinerede person. Den tidligere dyrkning af vacciner i kyllingeæg, bakterier eller cellelinjer har omkostninger, mens
mRNA-vacciner kan fremstilles meget billigere og hurtigere. 333
Det ville alt sammen være vidunderligt, hvis det fungerede i praksis
og frem for alt ikke gjorde nogen skade. De to største problemer er,
at proceduren er så ny, at der bortset fra nogle få dyreforsøg endnu
ikke er nogen erfaring med den, og at der på grund af ”travlheden”
vil blive udeladt mange sikkerhedstests.
I stedet foreslås der ”eksponeringsundersøgelser”. Vaccinerede personer udsættes bevidst for infektionen for at afprøve, om beskyttelsen
virker. Dette ville forkorte de årelange fase II og III-undersøgelser.334
Foranstaltninger som f.eks. eksponeringsundersøgelser på mennesker er hidtil blevet klassificeret som etisk tvivlsomme. Men også her
er kriterierne takket være Corona ganske enkelt omformuleret, og
etikken er tilpasset lægemiddelindustriens behov. 335
Eksponeringsundersøgelser er derfor etisk tvivlsomme, fordi de negative konsekvenser endnu ikke kan forudses på dette stadium. Med
Corona-vaccinationen udføres eksponeringsundersøgelserne ”live”,
dvs. på befolkningen, som ikke kender til dem og stoler på de bestemmelser, der i øjeblikket er suspenderet.
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WHO lancerede kampagnen Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator i april 2020, som arbejder på at forkorte vaccineudviklingen. Gates Foundation og GAVI er blandt de involverede organisationer. Vi vil støde på disse navne senere. 336
Det er også problematisk, at cellernes genetiske hændelser forstyrres. Dette skyldes, at den samme metode, hvor der anvendes mRNA,
pDNA337 eller viral vektorvaccine,338 anvendes i genteknologi til at
ændre det genetiske materiale. Det er et paradoks: Folk kæmper
mod kød og soja fra genetisk modificeret produktion, men kræver en
vaccination, hvor de selv kan være genetisk modificeret!
”Nej”, siger producenterne, ”det kan kun pDNA gøre, mRNA trænger
ikke ind i cellekernen.” Virkelig? Er du sikker? Der findes faktisk
pDNA-vaccinationsprojekter mod SARS CoV-2.339 Og hvorfor skulle
vi tro på en industri, der i årtier har undertrykt alle undersøgelser, der
beviser utallige vaccine-skader rundt om i verden? Som bevidst accepterer deres kunders lidelser og død for at kunne udbetale udbytte?
Nej, for hvem ved, hvad der virkelig er i sprøjterne bagefter, mRNA,
pDNA eller andet, og hvad det gør ved os. Måske vil vi blive steriliseret, hvilket ville løse problemet med overbefolkning på mellemlang
sigt. Dette er ikke en fantasi, men er allerede blevet praktiseret i
Afrika og Indien af den ”humanitære” Gates Foundation. Jeg vil vende tilbage til dette senere.
Men vi behøver ikke være bange for at gå rundt som en ”genetisk
modificeret organisme” (GMO). I 2001 sørgede EU klogt nok for, at
begrebet kan anvendes på alle levende væsener - undtagen mennesker. Så vi kan være trygge: Selv om vi er genetisk modificerede,
falder vi ikke ind under GMO-direktiver. Trods alt. 340
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Hvorfor ikke vaccinere med svækkede eller døde vira som tidligere?
Er det fordi der aldrig er fundet og opformeret et fuldstændigt SARSCoV2-isolat?

Risikovurdering
Genetiske vaccinationer er meget interessante for forskning og industri;
de lover den fagre nye verden med gode indtjeningsmuligheder.
Verdensomspændende vaccinationsprogrammer kræver verdensomspændende pandemier. Men hvis der ikke er nogen pandemier,
så er de lavet. Og hvis de (heldigvis) viser sig at være endnu en variant af influenzaen, så sørger medieproducenternes massepsykologi for, at alle alligevel tror på dem. Ifølge mottoet for den amerikansk
ledede industri: ”If you can’t make it, fake it.
Men selv entusiastiske genetiske forskere er klar over, at det i virkeligheden ikke er så enkelt med genetiske vaccinationer. Vi ved ikke,
hvor giftige mange af de enkelte stoffer er. Desuden er det ikke klart,
hvordan immunresponset ser ud; det kan være overdrevent (allergi)
og muligvis rettet mod kroppens egne celler (autoimmune sygdomme). 341
Der er observeret vaccinationsreaktioner som ved konventionelle
vaccinationer. Det er uklart, hvordan de antigener, der er kunstigt
fremstillet ved vaccinationen, fordeles i kroppen (om de stadig kan
stoppet), og hvor giftige de er. 342
Især RNA-vaccination har i dyreforsøg vist, at den kan udløse overdrevne immunreaktioner op til anafylaktisk chok.

343

Fænomenet er

kendt, det kaldes ”cytokin-storm”. 344
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Fint, siger producenterne, lad os bare prøve det. I øjeblikket (november 2020) er der ca. 170 Corona-vaccineprojekter og 30 er allerede i fase III-testning. I Rusland har det statslige Gamaleya-center
allerede færdiggjort sin vaccine ”Sputnik V” og sælger den over hele
verden, selv før markedsføringen i begyndelsen af 2021. Ifølge WHO
er der 167 vacciner under udvikling på verdensplan.345 Vaccineprojektet fra den britiske producent AstraZeneca i samarbejde med
Oxford University er genstand for en heftig debat. Trods stærke bivirkninger i testfase II, såsom hovedpine, høj feber, muskelsmerter,
op til tab af hvide blodlegemer, blev testfase III for nylig frigivet. I
Brasilien døde to frivillige i alderen 28 og 33 år fra forsøg med AstraZeneca og den kinesiske Coronavac-vaccine i Brasilien. Sidstnævnte forsøg blev efterfølgende afbrudt af myndighederne indtil videre.
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EU-Kommissionen bestilte i slutningen af august 400 millioner vaccindoser hos AstraZeneca for 1 milliard euro. På samme tid sikrede
virksomheden sig fritagelse for ethvert ansvar. 347
Du bestiller 400.000.000.000 vacciner, som endnu ikke er blevet testet, endsige godkendt. Skatteydernes penge til risici, som borgerne
skal betale for, både sundhedsmæssigt og økonomisk. Respekt for
så meget chutzpah!
For at kunne vaccinere hurtigt er de regulerende myndigheder under
pres. Formanden for den tyske lægemiddelstyrelses kommission,
Wolf-Dieter Ludwig, sidder i EMA 348 og sagde, at sundhedsminister
Spahn har lagt pres på EMA for at fremskynde godkendelse.349 Ludwig fortsatte med at sige, at vaccinen ikke var blevet testet tilstrækkeligt, at man ikke vidste noget om dens langtidsvirkning, og at han
ikke ville lade sig vaccinere med den.
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En person, der er yderst kompetent inden for vacciner, er immunologen og toksikologen Prof. Dr. Stefan Hock- erz.
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I en meget inte-

ressant podcast351 forklarer han problemerne med mRNA-vacciner i
almindelighed og AstraZeneca-forsøgene i særdeleshed. Jeg opsummerer kort de vigtigste punkter fra podcasten:

• Vaccinationsundersøgelsen skal gennemføres med 30.000
forsøgsfrivllige, det sædvanlige antal er op til 200.000; 500
har deltaget indtil videre.
• Blandt de 500 var der allerede to deltagere med tværgående myelitis, en betændelse i rygmarven, og multipel sklerose, en immunreaktion rettet mod rygmarven.
• Kun udvalgte raske personer deltager i disse undersøgelser. I hvilket omfang kan dette overføres til ældre, svækkede mennesker, som er målgruppen for vaccination?
• Erfaringen viser, at der kan forventes bivirkninger ved næsten alle vaccinationer, og ca. 0,1 % af de vaccinerede dør.

• Det betyder, at hvis 80 millioner tyskere blev vaccineret,
ville 4 af dem få milde eller alvorlige bivirkninger. Man må
regne med 80.000 dødsfald. Det ville være for at forhindre
”9.000 coronavirusdødsfald”, hvoraf 95 % ville være døde
selv uden viruset.

• Der foreligger endnu ingen toksikologiske undersøgelser af
mRNA-vacciner.
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• Coronavirusser udløser to typer antistoffer: neutraliserings
og binding. Sidstnævnte forstærker infektionen, men det er
ikke kendt i hvilken grad.
• ”Udfordringseksperimenter” er foreskrevet til vaccinationsstudier, hvor halvdelen af forsøgspersonerne vaccineres
og derefter inficeres alle. Dette udføres i et dyreforsøg
med 40 fritter (20 vaccinerede mRNA, 20 ikke vaccinerede). De ikke-vaccinerede blev syge med symptomer, de
20 vaccinerede døde alle umiddelbart efter (såkaldt ”paradoksal immunreaktion” eller cytokinstorm).
• Det er helt uklart, i hvilket omfang mRNA ændrer kimen, om
afkommet er skadet. Der findes ingen undersøgelser om
dette.
• Normalt skal der foreligge toksikologiske data, før der kan
gives godkendelse af vacciner til mennesker Prof. Hockerz
spurgte flere gange på Paul Ehrlich Institute, hvem der er
ansvarlig for godkendelsen af vacciner. Selv om han kender
kollegerne godt, har han aldrig modtaget nogen oplysninger
og mistænker, at disse data slet ikke er tilgængelige.
• Vaccinationer gør raske mennesker syge, således at
man måske lettere kan blive smittet. Derfor skal der
foretages en særlig vurdering mellem den forventede
risiko (vaccinationsreaktion) og risikoen ved den faktiske sygdom.
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• Vaccination er derfor kun indikeret i tilfælde af alvorlige sygdomme som kopper eller ebola. I tilfælde af Covid19, der
ligner influenza, er vaccination ikke nødvendigvis hensigtsmæssig.
• Hos 46% af testpersonerne var der et fald i antallet af hvide
blodlegemer, hvilket dæmpede immunforsvaret.

Professor Hockerz klager over, at reglerne i Corona-vaccinations-undersøgelserne er blevet ofret på politikkens alter. Befolkningen bliver forledt til at tro på ting, som han ikke ville have troet mulige i de
værste science fiction-film. Han kalder den planlagte vaccination for
”en masse forsætlig legemsbeskadigelse”. “
Med hensyn til PCR-testen siger han, at ethvert produkt, der sælges, normalt skal være CE-certificeret. PCR-testen er ikke certificeret, og derfor ryger man normalt i fængsel. De statslige foranstaltninger er berettigede med en kriminel test, som ikke kan påvise virus
eller infektioner. Kochs postulater er heller ikke opfyldt. Han kalder
det en ”absurditet”, der alligevel sker. Robert Koch og Paul Ehrlich
ville vende sig i deres grave, hvis de så hvad de institutter, der er
opkaldt efter dem, gør i dag. 352
Den amerikanske læge og internist Dr. Carrie Madej sagde i et interview, at denne vaccine er anderledes end dem, der hidtil er blevet
fremstillet i hurtige processer. Sikkerhedstests og dyreforsøg er blevet sprunget over, så det er ikke en sikker vaccine.
Sammen med andre kolleger har hun mistanke om, at dyreforsøgene blev udeladt, fordi alle sådanne vaccineprojekter er slået fejl i de
seneste 20 år. Forsøgsdyrene gjorde i første omgang et godt indtryk, antistofniveauet i blodet steg, T-celle responset blev forbedret.
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Men da de vaccinerede dyr derefter blev udsat for virus, opstod der
cytokinstorme, voldsomme immunreaktioner. Der opstod lungebetændelse, leverproblemer og dødsfald. Det er derfor, at RNA-vaccinationer aldrig er blevet godkendt. 353
I mellemtiden er der blevet kendskab til alvorlige vaccinationsskader
med den nye corona-vaccination.

• En medarbejder på Bartlett Regional Hospital i Juneau fik
anafylaktisk chok kort efter vaccinationen med udslæt på
huden
• og ansigt, åndenød og øget hjertefrekvens. 354
• To ansatte på et hospital i Alaska måtte indlægges på intensivafdelingen få minutter efter at være blevet vaccineret
med vaccinen, rapporterede New York Times. 355
• En sygeplejerske fra Chattanooga, Tennesee havde fået
sin vaccine med BioNTech-vaccinen og faldt sammen.
Da hun fik det lidt bedre, rejste hun sig op for at forklare
og besvimede igen. 356
• Fire undersøgelsesdeltagere fra samme producent lider af
• lammelse, nogle af dem har allerede været lammet i seks
måneder.

357

Det ligner et slagtilfælde, når den ene halv-

del af ansigtet hænger ned.
• Vaccinationsforsøgene i et australsk projekt blev afsluttet, da flere forsøgspersoner blev testet positive for HIV.
358
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• Desuden led op til 84 % af BioNTech-forsøgspersonerne af
bivirkninger som f.eks. reaktioner på vaccinationsstedet,
træthed og hovedpine, eller ledsmerter, kuldegysninger eller
feber. 359 Den franske epidemiolog, professor Eric, var forfærdet over det høje tal. Han sagde, at han aldrig havde set
sådanne bivirkninger ved en vaccine. 360

Infertilitet mulig
Dr. Wodarg påpegede over for Corona-udvalget, at ikke kun cytokinstorme, dvs. overreaktioner af immunforsvaret, der går over gevind,
udgør en alvorlig fare, men at mRNA-vaccinationer også kan gøre
kvinder ufrugtbare. 361 Dette skyldes, at immunforsvaret er rettet mod
virussens ”spidser”. De indeholder syncytin, et protein, der er ansvarlig for opbygningen af moderkagen i begyndelsen af graviditeten. Hvis syncytin også angribes af immunforsvaret som følge af
vaccinationen, vil moderkagen ikke vokse, og kvinden vil ikke længere kunne få børn.
”Ved syncitinmangel fortsætter graviditeten ikke, og den vaccinerede kvinde kan aldrig få et barn igen, fordi hun praktisk talt er allergiseret over for syncitin ved vaccinationen. Enhver syncitin dannet i
kroppen ødelægges derefter straks af corona-antistofferne

”.

362

Det ved de britiske myndigheder, fordi de har beordret, at denne
vaccine ikke må gives til kvinder, der er gravide eller overvejer at
blive gravide. Dette fremgår klart af indlægssedlen, hvor det også
står, at der endnu ikke er foretaget nogen undersøgelser af interaktioner med andre lægemidler, og at der endnu ikke er fundet noget
156

om, hvorvidt vaccinationen gør folk ufrugtbar.

363

gravide kvinder imidlertid også vaccineres.

I Tyskland skal

364

Her ignoreres

alle sikkerhedsstandarder fuldstændigt!
Risikoen for at blive ufrugtbar blev ikke meddelt deltagerne i testundersøgelserne, som Dr. Wodarg har undersøgt. Dette rejser spørgsmålet: Er det bare sjusk, eller er de klar over risikoen? Det er uansvarligt at tillade noget sådant uden at have afklaret dette vigtige
punkt. Eller ønsker de at misbruge Corona-vaccinationen til at kontrollere befolkningen? Svaret finder vi måske senere i kapitlet om Bill
Gates.
Den forhastede markedsintroduktion går ud på, at den vigtigste del
af undersøgelserne, nemlig den langsigtede observation, foregår direkte ”på objektet”, dvs. på os. Dette er så indlysende, at selv en
tv-vært bemærker det.
D. 20.11.20 blev professor Stephan Becker, leder af virologien ved
universitetet i Marburg, interviewet i tv-programmet ”HeuteJournal”.
Han sagde, at man efter vaccinationerne ønskede at observere meget nøje, hvilke bivirkninger der opstår. Moderator spurgte forbavset,
om man først vaccinerede, og om bivirkningerne blev registreret
bagefter.
Prof. Becker svarede, at dette netop er formålet med en nødgodkendelse, som derefter skal føre til en normal godkendelse, når der foreligger tilstrækkelige sikkerhedsdata. Moderator beskrev derefter de
mange jublende rapporter om vaccineproducenternes ”succeser” og
spurgte, hvor meget af alt dette der var videnskabeligt
bevist. Professor Becker tøvede og stammede rundt og sagde, at
det var netop det, forskerne stadig manglede lidt, nemlig de nøjagtige resultater af de hidtidige undersøgelser. Myndighederne vil få
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dem, forskerne har dem ikke endnu, men han håber, at de vil få dem
i fremtiden.
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Og vi håber, at sådanne ”videnskabsmænd” på et

tidspunkt vil blive holdt ansvarlige for konsekvenserne af deres eksperimenter på mennesker.
Hvis man antager, at Gates’ drøm var at vaccinere alle mennesker
på jorden, og at de nye mRNA-vacciner ikke var farligere end de
konventionelle vacciner, hvilket er optimistisk, så må vi ifølge professor Hockerz regne med 5% bivirkninger, hvilket ville være 350 millioner mennesker, der ville blive ramt, hvilket svarer til USA’s befolkning, og med 0,1% vaccinationsdræbte, dvs. 7 millioner, hvilket er
noget mindre end befolkningen i Schweiz eller Østrig.
Den britiske regering, som ønsker at begynde at vaccinere allerede
i december, forventer så mange bivirkninger, at ”Medicines and
Healthcare products Regulatory Agency” (MHRA)366 har udsendt et
udbud om software med kunstig intelligens, der skal kunne foretage
tilstrækkelige dokumentation det store antal forventede skader.
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Som allerede sagt: undersøgelser på objektet.
I et interview med Radio München forudsagde professor Bhakdi
autoimmune reaktioner, som ingen kender omfanget af. Hvis det
skulle ske, så forbarmer Gud sig over den, der tillod det. 368
RKI-chef Wieler forventer tilsyneladende også dødsfald som følge af
vaccination. Han sagde foran kameraet, at folk også vil dø i forbindelse med vaccinationen, og så må man undersøge, om det var
vaccinationen eller en anden sygdom, der var skyld i det. 369
I mellemtiden har vaccinationspropagandaen foretaget en lille kursændring: Mens det hele tiden har heddet, at ”når først vaccinationen
er gennemført, er man fri igen”, taler man nu om en ”midlertidig im158

munitet”, som skal genopfriskes igen og igen - naturligvis gennem
yderligere, regelmæssige vaccinationer. Det er til gengæld godt for
forretningen.
Det virker som et déjà vu for mig, efter at jeg stødte på en tekst i Johann
Wolfgang Goethes ”Faust”:

”Her var medicinen, patienterne døde,
og ingen spurgte: Hvem blev rask?
Så vi har med helvedes latwergen370 i disse dale, disse bjerge
langt værre end pesten rasede.
Jeg har selv givet giften til tusinder: De
visnede bort, må jeg opleve, at man roser de uforskammede mordere.”

Farlige ”små hjælpere”
Læger vurderer ”succes” af en vaccination ud fra reaktionen. Der
måles ”antistof-titer”, dvs. mængden af producerede antistoffer. Hvis
immunforsvaret reagerer for svagt, var dosis for lav, eller der mangler en yderligere stimulans. For at skabe denne stimulus, tilsættes
vaccinen såkaldte ”adjuvanser ”371. De har intet med vaccinationen
at gøre, men de provokerer immunsystemet, så det bliver opmærksomt på vaccinen. En “passende reaktion” resulterer normalt i rødme på vaccinationsstedet, lokale smerter, eventuelt feber og andre
inflammatoriske symptomer. Men det kan også gå over gevind, for
adjuvanterne har bestemt også deres andel af vaccinebivirkninger.
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De farligste adjuvanser er:

Thiomersal indeholder 50 % kviksølv. Dette er ikke kun et
nerveskadende stof, men skader også lever, nyrer og andre
væv og øger risikoen for autisme. Det er meningen, at det
skal ”konservere” vaccinen.
Aluminium (f.eks. i aluminiumhydroxid) skader er blevet
fundet i øget antal hos Alzheimer-patienter og udløser muskelbetændelse. 372

Der findes også andre kontroversielle hjælpestoffer som f.eks. formaldehyd,phenol, polysorbat 80 eller squalen373 , men deres individuelle
virkninger er vanskelige at bevise, fordi de altid kun gives i kombination med vacciner. Kun i forbindelse med kviksølv og aluminium kender
vi de individuelle virkninger, og de kan være alvorlige. Der er endda
mistanke om, at adjuvansene alene kan fremkalde dannelse af antistoffer uden en vaccine. 374 Mig bekendt er et sådant forsøg dog aldrig
blevet gennemført.

Forretning uden risiko (for producenterne)
Nu hvor det står klart, at den hastigt sammensatte Covid19-vaccine
truer med at blive en katastrofe, opstår spørgsmålet om, hvem der
skal betale for de forventede vaccineskader? I USA har vaccineproducenterne siden 1986 været fritaget for at betale erstatning i tilfælde af vaccineskader. Lobbyen i CDC, FDA og i Kongressen har gjort
et stort stykke arbejde.
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I Europa er vi næsten nået dertil takket være coronapanikken. En
talsmand for EU-Kommissionen sagde, at alt allerede var afgjort, og
at der var indbygget kompensationsklausuler i de foreløbige kontrakter i tilfælde af, at producenterne blev sagsøgt for skader.
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Begrundelsen er det tidspres, som de uheldige producenter er under. I stedet for ti år har de kun 12 måneder til at udvikle vaccinerne.
376

Derfor vil EU skulle påtage sig omkostningsrisikoen. 377

En god forretning for virksomhederne, for staterne køber ikke blot de
dyre vacciner, de betaler også for de skader, der vil blive forvoldt ved
at kaste vaccinerne forhastet på markedet.
Normalt regner man med ti år til udvikling af en ny vaccine, så eventuelle senvirkninger også kan erkendes i langtidsundersøgelser.
Dette vil man nu droppe.
Vaccinationsbranchen er yderst lukrativ, fordi:

• Medicin må kun sælges til syge, vaccinationer må også sælges til
raske (dvs. til alle).
• Epidemiske advarsler i medierne kan skabe efterspørgsel. For
det meste er det staten eller sundhedsorganisationerne, der betaler, ikke kunden.
• Nogle vaccinationer er obligatoriske i nogle lande.
• Producenterne er fritaget for ansvar i tilfælde af skader i USA,
(Europa er næsten der).

I Corona-sagen refunderes udviklingsomkostningerne også generøst. Til dette formål har EU på en donorkonference afsat næsten 16
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mia. EUR til test, behandlinger og vacciner. EU vil stadig betale for
vaccinerne.
Vaccineindustrien kan derfor opnå endnu større overskud end medicinalindustrien. Det siges, at fortjenstmargenerne svarer til dem, der
gælder for våben- eller medicinalhandel. Vaccinationer er derfor gået
fra en velmenende sikkerhedsforanstaltning for folkesundheden til
en omstridt forretningsmodel - lobbyisme og korruption inkluderet.
Dr. Wolfgang Wodarg beskriver det på denne måde: ”Vaccineudviklingen blev oprindeligt foretaget i statslig regi og udelukkende af offentlige midler.... Der skete imidlertid et fuldstændigt paradigmeskift,
da vaccination blev dereguleret fra en byrde inden for rammerne af
offentlige ydelser til en forretningsidé for kommercielle virksomheder
i medicinalindustrien.
I omkring to generationer har staten kun kunnet sikre, at industrien
ikke sælger os noget skadeligt. Men selv det bliver i stigende grad
vanskeliggjort af en grådig industri, hvis primære interesse ikke er
sundhed, men profit, gennem korrumperende indflydelse på tilsynsog sundhedsmyndigheder og mere og mere direkte på politik. Og
siden opfindelsen af ”pandemiberedskabet” er udvikling og markedsføring af vacciner muteret til en global forretning med frygt for
epidemier.
Virologer, der direkte eller indirekte er afhængige af den bioteknologiske industri, har påtaget sig at skabe frygt for fjendtlige patogener
med stadig kortere mellemrum. I denne ”kamp mod virus” får virksomhederne hjælp af ”krigskorrespondenterne” i de samarbejdende
mainstream-medier, som skaber den nødvendige frygt og det nødvendige politiske pres. De skaber gentagne gange en stemning i
offentligheden, under hvis indflydelse vores regeringer er blevet af162

presset - eller endda tilskyndet? - til at ignorere alle kritiske røster og
i store mængder købe pandemi-profitorernes hurtigt sammenflikkede lægemidler eller vacciner.
Under alle omstændigheder er de ansvarlige regeringers forpligtelse
til at fritage vaccineindustrien for ethvert ansvar allerede fuldstændig
uansvarlig. Det indbyder nærmest til at tilsidesætte det ellers så ofte
påberåbte forsigtighedsprincip og gør vaccineindustrien til en ansvarsfri zone, hvor massevis af spekulanter og virologiske harehjerner allerede er i gang. ”378

Svineinfluenza-”pandemien
Pandemier kommer og går, og folk glemmer dem. Alligevel kan man
lære meget af dem, især af de fejl, der blev begået. Derfor er sammenligningen af svineinfluenza-”pandemien” i 2009 med Corona
meget interessant; på en måde var det en prøveperiode for det, der
sker i dag. Jeg vil ikke fortælle hele historien nu, for det gør en god
film bedre: ARTE-dokumentaren ”Profiteers of Fear - The Swine Flu
Business” fra 2009 er meget informativ og kan stadig kan findes på
internettet. 379
Du bør se den, for i dag ville sådanne ærlige dokumentarfilm være
umulige at se i den almindelige befolkning. Når man ser filmen, tror
man ofte, at den er fra i dag.
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I foråret 2009 kom en ny influenzavirus af typen H1N1 i nyhederne,
især i Mexico. Medierne erklærede, at der var en ”ny epidemi” kaldet
”svineinfluenza” på vej, selv om antallet af syge ikke var anderledes
end i andre influenzasæsoner. Kun var virussen
”ny” og ”potentielt farlig”. WHO truede med en mulig pandemi i april,
men tallene understøttede det ikke. Så WHO ændrede simpelthen
definitionen af en pandemi for at kunne erklære en pandemi igen. I
april 2009 slettede den simpelthen kravet om, at der skal være ”et
betydeligt antal dødsfald” for at tale om en pandemi. Det var nu nok
at finde et patogen i flere lande, hvilket ikke er svært. Da svineinfluenzapandemien blev erklæret, var der faktisk kun få dødsfald på
verdensplan. 380
Erklæringen af en pandemi var forudsætningen for det verdensomspændende vaccinationsprogram, som nu var i gang.
Avisen ”Arznei-Telegramm” klagede over, at lægemiddellobbyister
fik lov til at påvirke WHO’s retningslinjer til fordel for de virksomheder, der profiterer af en pandemi. 387
Det næste, der skete, ser bekendt ud: Medierne lavede en kæmpe
hype om ”den nye virus”, der kunne udslette menneskeheden. RKI
advarede med stigende antal tilfælde: ”Svineinfluenzaen breder sig
stadig hurtigere i Tyskland. Ifølge RKI er der indtil videre registreret
i alt 29.907 tilfælde af den nye influenza i hele Tyskland. ”Bølgen er
begyndt”, sagde formanden for RKI.
Det føderale institut for vacciner og biomedicinske lægemidler (kendt
som Paul Ehrlich-instituttet) - der går i takt med Robert Koch-instituttet - var ikke bleg for at udfylde sikkerhedsdeklarationer for deres
vacciner til medicinalfirmaer i 2009 og det er ikke overraskende, at
de gør det igen i dag. ”382
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Drosten, der på det tidspunkt stadig var virolog i Bonn (ja, ham igen),
truede med, at svineinfluenzaen havde betydeligt stærkere bivirkninger end man kunne forestille sig fra den værste vaccine.
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Jeg

vidste ikke, at sygdomme også har ”bivirkninger” nu om dage, men
jeg vil ikke modsige den store ekspert.
Drosten, som på det tidspunkt kraftigt anbefalede vaccination til alle
tyskere fra vaccineproducenten GlaxoSmithKline, havde i øvrigt
modtaget en videnskabelig sponsorpris i 2004.
– fra GlaxoSmithKline. 384 Der findes tilfældigheder...
I USA var det dengang som nu Anthony Fauci, der skabte panikken.
WHO advarede om, at mindst to milliarder mennesker, dvs. en tredjedel af verdens befolkning, kunne blive smittet med svineinfluenza
i løbet af de næste to år. Desværre forblev det uklart, hvordan man
nåede frem til dette tal.
Dengang som nu advarede Dr. Wolfgang Wodarg, medlem af parlamentet i 2009 og talsmand for ”Enquete-kommissionen om etik og
lovgivning inden for moderne medicin”, som også er formand for
Europarådets sundhedsudvalg, mod hele panikken. I avisen ”Welt”
kritiserede han WHO for at gøre fælles sag med medicinalindustrien. Han advarede også om, at vaccinen var ”unødvendig og måske
endda farlig”, og sagde, at svineinfluenzaen var ”mere uskadelig end
sæsonbestemt influenza”.
Men frygtpropagandaen fortsatte med at blive opildnet, og vaccinerne kom på markedet i en fart. Tyskland købte for 500 millioner euro,
Frankrig for over en milliard euro. I alt tjente producenterne $. 7-10
milliarder fra ”pandemien”.
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Men det kom snart frem, at den tyske

regering havde købt 50 millioner doser ”Pandemrix” (et fancy navn)
fra GlaxoSmithKline og 200.000 ”Celvapan” fra Baxter. Pandemrix

165

indeholdt hjælpestofferne thiomersal, squalen og polysorbat 80, i
hvert fald i den europæiske version (hjemme i USA havde versionen
ingen hjælpestoffer). Celvapan indeholdt ingen hjælpestoffer overhovedet og var beregnet til myndigheder, føderale embedsmænd og
de væbnede styrker.
Det kom frem, skandalen var stor og gik gennem pressen.
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Der

blev talt om en ”to-klasses vaccination”, og i sidste ende lod kun 17
% af tyskerne sig vaccinere. På verdensplan blev 31 mio. mennesker imidlertid vaccineret med Pandemrix.
Men vaccinationen havde frygtelige bivirkninger: allergiske chok,
kramper, ansigtslammelse og frem for alt narkolepsi, en forstyrrelse
af søvn-vågne-rytmen. Folk falder pludselig i søvn, og er derfor ude
af stand til at arbejde og må ikke køre bil. 900 børn er ramt i hele
Europa, og sygdommen er uhelbredelig. Især i Sverige og Norge var
der mange tilfælde, regeringen betalte kompensation (i stedet for
producenterne), og lægemidlet blev trukket tilbage. I Tyskland blev
de 28,3 millioner ubrugte vaccindoser til en værdi af €239 million
bortskaffet i forbrændingsanlægget i Magdeburg. Det gør ikke noget, medicinalvirksomhederne havde allerede gjort deres forretninger.
Da WHO derefter afsluttede ”pandemien” i august 2010, viste det sig
i bakspejlet at være en storm i et glas vand: den havde været mildere end de tidligere års influenzaudbrud.
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I Tyskland var 252 men-

nesker døde af ”pandemien”. Avisen ”Der Spiegel” rapporterede forbløffende kritisk i marts 2010 under titlen ”Kronik af et Hysteri”. 388
Ikke andet end udgifter? Jo, det er det - ofrene for vaccinationer, de
fleste af dem børn og unge. WHO vil fortsætte i 2020 som dengang,
og det samme vil RKI og PEI gøre. Christian Drosten, der tog fuld166

stændig fejl med sine prognoser om svineinfluenzaens forløb, bliver
rådgiver for forbundsregeringen, og Dr. Wodarg, der vurderede situationen korrekt, bliver ignoreret og bagvasket som ”corona-fornægter”.
Det er derfor, jeg tror: Svineinfluenza var en iscenesættelse og en
test, en forløber for Corona-komplottet. Historien gentager sig selv,
især når der ikke er taget ved lære.
310. Hans første offer var hans ti måneder gamle søn, som blev udviklingshæmmet af Jenners
eksperiment og levede som en imbecile, som man sagde dengang, indtil han døde som 21-årig.
En 5-årig dreng døde også efter vaccinationen, og en gravid kvinde fik en abort. Fosteret var
dækket af kopperblærer.
311. https://telegra.ph/Der-Impf-Mythos-Die-Statistiken-08-16
312. f.eks.: http://vactruth.com/ http://www.impfkritik.de/ https://impfen-nein-danke.de/ samt
forskellige grupper på telegram, bitchute osv.
313. http://childrenshealthdef_ense.org/
314. https://youtu.be/GHBzjfS3PdU
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Alternativ behandling og profylakse
Covid19 er som alle virussygdomme en betændelse, og immunsystemet spiller en afgørende rolle. I stedet for at bekæmpe virussen
som sådan, f.eks. med antivirale midler, kan man også styrke immunforsvaret i en sådan grad, at det bedre selv kan klare infektioner,
både før og under en sygdom. Jeg vil gerne påpege og forklare nogle interessante fremgangsmåder her.

Plasmabehandling
Plasmabehandling389 er en variant af ”passiv vaccination”. Man venter ikke, indtil kroppen producerer antistoffer mod virussen, men giver sådanne antistoffer direkte i blodet. Ved passiv vaccination produceres antistofferne syntetisk. Sådanne projekter er allerede i gang
på verdensplan.
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Plasmabehandling anvender det rensede blod-

plasma391 fra mennesker, der har overlevet sygdommen og donerer
deres blod.
Proceduren er blevet anvendt med succes i forbindelse med andre
sygdomme, f.eks. coronainfektioner som SARS og MERS. Der er
også flere undersøgelser af Covid19 i gang, og Rusland og Kina har
rapporteret om gode resultater. Moskvas borgmester, Sergei Sobyanin, sagde, at halvdelen af dem, der havde brug for intensiv behandling var blevet rask med denne behandling. 392 Men i Vesten er succesen kontroversiel blandt læger.
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De foretrækker at vente på

vaccinationen.
I Mantua i Lombardiet havde en læge tilsyneladende været i stand til
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at forhindre yderligere dødsfald ved hjælp af denne metode. Medierne censurerede rapporten, og regeringen havde intimideret ham
med politiet, så han ikke ville gå videre med sagen.
USA’s præsident Trump sværger til gengæld til metoden og
fik det påført sig selv, da han blev smittet i oktober 2020.

D-vitamin
Det er kendt, at D-vitamin spiller en vigtig rolle i calciummetabolismen og er nødvendigt for knogledannelsen. Mindre kendt er imidlertid dets immunstimulerende funktion: D-vitamin aktiverer T-cellerne,
fremmer dannelsen af antistoffer og animerer luftvejsslimhinderne til
at producere ”antimikrobielle peptider”, som er noget som kroppens
egne antibiotika, der beskytter lunger mod infektioner. 394
I mellemtiden er officielle organer også ved at åbne op for at overveje D-vitaminets terapeutiske funktion, desværre ikke her, men i
Frankrig. ”Académie Nationale de Médecine” meddelte i en pressemeddelelse d. 22. maj 2020, at der var blevet konstateret en klar
sammenhæng mellem D-vitaminniveauet i blodet og dødelighed
som følge af corona. De undersøger nu muligheden for at forbedre
tilstanden hos patienter gennem indgivelse af D-vitamin.395 Akademi171

et anbefaler at teste alle ældre borgere over 60 år og at behandle
dem, der lider af D-vitaminmangel, med høje doser på 50.000
-100.000 enheder D-vitamin. 396
Andre undersøgelser viste, at 80 % af coronapatienterne havde
mangel på D-vitamin.397 En undersøgelse på franske plejehjem fandt
en 89 % reduktion i Covid19-dødeligheden, og i en spansk undersøgelse var den så høj som 96 %. 398
D-vitamin produceres af kroppen selv i huden, når den udsættes for
sollys. Folk i områder med meget sol har udviklet mørk hud for at
beskytte sig mod for meget stråling. Men hvis de bor i områder med
lidt sol, f.eks. i Central- og Nordeuropa, lider de af kronisk mangel på
D-vitamin, især om vinteren. Men selv lyshudede europæere er normalt underforsynede, da den moderne livsstil ikke længere foregår
på marker og enge, men indendørs.
Man har længe haft mistanke om, at der er en sammenhæng mellem
mangel på solskin om vinteren og de stigende tilfælde af influenza med
højere dødelighed. Undersøgelser har vist, at de fleste mennesker i det
centrale og nordlige Europa har et lavt niveau af D-vitamin i blodet.
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Dette gælder i stigende grad for mørkhudede indvandrere. Man kan forbedre dette til en vis grad ved at spise fisk, men D-vitamin bør stadig
tages som et kosttilskud.400 Men ikke som en permanent løsning. Alt,
hvad kroppen selv producerer, kan suppleres i tilfælde af mangel. Hvis
man gør det for længe, vænner kroppen sig til ”forsyningen” og reducerer derfor sin egen produktion.
”Med de strenge udgangsforbud i Italien og Spanien er situationen
blevet forværret. Folk har kun fået lov til at forlade deres hjem i kort
tid, hvis de overhovedet har fået lov. Inde i lejlighederne skinner solen imidlertid ikke, og derfor har udgangsforbuddet ført til en udbredt
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D-vitaminmangel. Det har frataget kroppens eget forsvar dets våben, og hvis der overhovedet har været overdødelighed, skyldes det
sandsynligvis dette. Vi har også brug for D-vitamin for at forsvare os
mod almindelig influenza og andre typer virus. Uden det er vi næsten forsvarsløse over for angrebene.
Ja, folk skal beskyttes, men det har haft den stik modsatte effekt,
også på os. ”401
D-vitamin er ikke et specifikt middel mod Covid19, og det samme
gælder C-vitamin eller sporstofferne zink, magnesium og selen, som
også ofte er mangelfulde. Men disse stoffer hjælper immunforsvaret
til bedre at klare en infektion, hvad enten det er Covid, influenza eller
andet.
Der har aldrig været en kur mod virusinfektioner, der kan sammenlignes med antibiotika mod bakterieinfektioner.
I sidste ende skal immunsystemet klare sygdommen, lægehjælp er
nødvendig i alvorlige tilfælde, men kun for at lindre og forhindre komplikationer. Kun kroppen selv kan helbrede. Vitaminer og sporstoffer
støtter den i både terapi og profylakse. Enhver er ansvarlig for sin
egen krops tilstand og bør give den det, den har brug for, for at holde
sit immunsystem i form.

CDS
Den følgende metode er stærkt omstridt, især modstanderne er meget aktive med advarsler og modstand. Vi vil se hvorfor. På den anden side rummer den et stort potentiale og bør derfor diskuteres
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objektivt. Det er klordioxid, ClO2, der tages i meget lav koncentration med vand. Men lad os starte fra begyndelsen.
Klordioxid blev opdaget ved et tilfælde. Historien kunne være fra en
film: I 1998 rejste en amerikansk forretningsmand og guldgraver ved
navn Jim Humble med sine arbejdere i Guyanas jungle. Langt fra
enhver civilisation var de fanget i den konstante regn, og hans mænd
blev syge af malaria. Medicinen var hurtigt opbrugt, vejene var ufremkommelige, og der var ingen forsyninger. Da de syge fik over 40° C
feber, besluttede Humble at tage et desperat skridt. Han havde stadig et middel til desinficering af drikkevand og gav sit hold fem dråber hver med vand til at indtage. Efter kort tid var mændene raske
igen.
Humble blev da også syg, men helbredte sig selv med samme metode.
Hjemme igen fortsatte han sin forskning og udviklede MMS402, som
”aktiveres” (blandes) med citronsyre og indtages fortyndet. Humble
skrev en bog om det og har siden da fået mange fans over hele verden, som sværger til midlet.
Kemisk set er MMS sodium chlorite (NaClO2), som ikke må forveksles med natriumchlorid (NaCl = bordsalt). Når det blandes med syre,
dannes klordioxid ClO2, det egentlige middel. Dette er en gas, som
opløses fuldstændigt i vand. Denne opløsning indtages i små mængder. Dosis skal tages gradvist, da overdosering kan medføre bivirkninger som kvalme, diarré eller opkastninger.
Det lykkedes den tyske biofysiker Andreas Kalcker at eliminere bivirkningerne, selv ved høje doser, ved hjælp af en videreudvikling.
Han erstattede citronsyren med saltsyre, som danner almindeligt
salt som et restprodukt af reaktionen, og kaldte den for løsning CDS.
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Den indeholder 0,3% klordioxidgas, som i modsætning til MMS
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(som blev taget direkte, men aktiveret, i fortynding) er opløst i vand
ved diffusion. Det fortyndes 1:100 før indtagelse.
Siden MMS og senere CDS er blevet brugt, har læger, myndigheder
og apotekere været oppe imod midlet med argumentet, at det er et
ætsende blegemiddel. Det er rigtigt, men det afhænger af koncentrationen og anvendelsesformen. Til blegning af papir er det beriget
med methanol, og der anvendes en koncentration, der er 60.000
gange højere end CDS. De fleste rengøringsmidler til husholdningsbrug eller svømmebassin-klorinatorer indeholder helt andre klorkomponenter404 end CDS, så det er helt forskellige stoffer. Alligevel
slår kritikerne dem sammen - uvidenhed eller hensigt?
I toksikologi skal man skelne mellem 1. mængde, 2. koncentration
og 3. type og sted for indgift. At mængde kan gøre et middel til en gift
har været kendt siden Paracelsus. Vil du gerne have nitroglycerin
som medicin? Intet problem, det gives mod hjertesygdomme. Eller
rottegift? Virker som et antikoagulant middel under navnet ”Marcumar”. Mange giftstoffer bruges i homøopati - men stærkt fortyndet.
Klordioxid som gas er ætsende for slimhinderne, og hvis det indåndes i længere tid, er det også giftigt. Hvis du selv fremstiller det af
natriumklorit og syre, må du ikke indånde dampene. Der findes dog
metoder til at forhindre dampene i at slippe ud. Natriumklorit (MMS)
må under ingen omstændigheder anvendes ufortyndet, da dette faktisk ville ætse slimhinderne.
CDS er derimod klordioxid opløst i vand i en lav koncentration på
0,3%, som fortyndes til 0,003 % inden indtagelse. Denne koncentration er ikke giftig og har ingen bivirkninger, selv ved ti gange dosis.
Der har heller ikke været noget kendt tilfælde af dødsfald som følge
af klordioxidforgiftning efter indtagelse i den medicinske litteratur i
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100 år, ingen skader på gravide kvinder eller ufødte børn og ingen
kræftfremkaldende virkning.
De tilfælde, som modstanderne har nævnt, vedrører alle forgiftninger ved indånding af høje koncentrationer, f.eks. i dyreforsøg, eller
ved indtagelse af forløberen MMS i for høj koncentration. Fem tilfælde af alvorlige forgiftning med MMS er blevet dokumenteret, herunder tre mislykkede selvmordsforsøg med hundreder af gange den
oprindeligt anbefalede mængde. Kalcker anbefaler ironisk nok, at
hvis man ønsker at dræbe selv, bør man hellere vælge et andet stof.
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Kritikerne skelner heller ikke mellem MMS og CDS, men slår de to
ting over én kam. Desuden hævder de, at virkningen ”ikke er videnskabeligt bevist”. Hvordan kan den være det, når ingen medicinalfirmaer og ingen universiteter hidtil har været villige til at gennemføre
undersøgelser om den? Men hundredvis af veldokumenterede tilfælde accepteres ikke, det er kun ”anekdotisk”.
Klordioxid er et fremragende middel mod bakterier og vira.
Det er derfor, at det officielt anvendes til behandling af drikkevand.406
Det anvendes også til mineralvandsflasker. Blodposer desinficeres
med klordioxid til at dræbe bl.a. HIV.407 Det bruges også som standard i tandlægepraksis, så så farligt kan det ikke være. Det bliver
hurtigt nedbrudt i kroppen.
CDS er et oxidationsmiddel, dvs. det leverer ilt til biokemiske processer, hvilket også er grundlaget for dets virusdræbende virkning.
Desuden reducerer det acidose (overforsuring) af blodet, som skyldes mangelfuld respiration og for høj CO2-koncentration. Det hæmmer viral aktivitet, som er stærkere i et surt miljø. 408 Kalcker forklarer
den nøjagtige proces her409 og i en video.410 I denne video giver
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Kalcker også en mulig forklaring på, hvorfor børn sjældent får Corona.
Er CDS nu ulovligt? Nej, produktet er godkendt, men kun til vandbehandling. Det er (endnu) ikke blevet godkendt som medicin, undtagen i Bolivia. Andreas Kalcker, der har grundlagt et center i Schweiz
til forskning i CDS, arbejder på dette. For at gøre det klart: CDS må
ikke tilbydes eller annonceres som medicin eller kosttilskud. Det gør
jeg udtrykkeligt ikke. Af juridiske årsager må jeg fraråde at eksperimentere med det.
Som kronikør giver jeg imidlertid de erfaringer videre, som andre har
gjort havde med den. Og jeg har naturligvis dannet mig en mening om
det, nemlig at disse erfaringer er så lovende, at der helt sikkert bør foretages medicinsk kontrollerede undersøgelser af det.
Sådanne undersøgelser er lovlige, fordi Verdenslægeforeningens
Helsinki-erklæring i punkt 37 udtrykkeligt tillader brugen af uprøvede
indgreb, hvis lægen mener, at de kan redde liv, genoprette helbredet
eller lindre lidelser, især hvis der ikke er nogen officielle kurer endnu.
411

Dette er tilfældet med Covid19 og gælder også for CDS.

Undersøgelser og forsøg i stor skala
Det første forsøg i stor skala, dengang stadig med MMS, fandt sted
i et malariaområde. Fra den 11.-16. december 2012 blev der gennemført et forsøg i en landsby i Uganda sammen med det internationale Røde Kors, Ugandas Røde Kors, sundhedsmyndighederne
og ugandiske forskere. 154 malariapatienter modtog MMS under
lægeligt tilsyn efter omfattende forundersøgelser. Succesen var for-
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bløffende, da næsten alle var malariafri den næste dag, hvilket blev
bekræftet af laboratorieprøverne. Kun elleve patienter havde brug
for en anden dosis, hvorefter de også blev helbredt.
Alt dette blev dokumenteret, men Røde Kors trak sig ud af projektet,
flere ledende læger i undersøgelsen blev afskediget, og initiativtageren Klaas Proesmans, som havde medfinansieret projektet, gik fra
projektet under pres fra lægemiddelindustrien.412
Ifølge rapporten er 75.000 malariapatienter i Afrika siden blevet helbredt med MMS, med en helbredelsesprocent på 99%.
Der er 2.000 børn, der dør af malaria hver dag på verdensplan, hvis liv
kunne reddes med CDS.
Videoen om det er forsvundet fra Youtube, men er gemt på Kalckers
hjemmeside. 413
Det første store kliniske forsøg med CDS blev gennemført i Guayaquil
i Ecuador i maj 2020. Der døde en lang række mennesker af eller med
corona, og det medicinske personale blev også berørt. Forholdene lignede dem i Norditalien under den ”varme fase”. Den medicinske foreningen ”AEMEMI ”414 havde allerede hørt om CDS, og nogle læger
havde prøvet det på sig selv - med meget god succes.
Da formanden for lægeforeningen, Dr. Mauricio Quiñonez, blev alvorligt syg, og da han var diabetiker, og næsten var døende, lod han
sig behandle med CDS intravenøst. Succesen var, at han kunne
rejse sig op igen efter to dage og hurtigt kom sig. Siden da er han af
sine kolleger i spøg blevet kaldt ”Lazarus”.
Det var begyndelsen på undersøgelsen, som mange læger i Guayaquil deltog i. De behandlede 104 alvorligt syge Covid19-patienter. 97% af dem blev raske i løbet af kort tid. Det er en succesrate,
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som normalt aldrig opnås i sådanne undersøgelser, og derfor betvivles den også af CDS-modstanderne. Normalt anses en succesrate
på 30 % med lægemidler allerede for at være meget god. For at en
vaccination kan godkendes, er det tilstrækkeligt at bevise en succesrate på 25 %.
Resultaterne af undersøgelsen er alle blevet lovligt dokumenteret og
vil snart blive offentliggjort. Hvis du vil vide mere, kan du finde nogle
rapporter om helbredte patienter på video.415 Selvfølgelig var denne
undersøgelse spontan og blev født ud af nødvendighed, og derfor
opfylder den ikke de standarder, der gælder for almindelige medicinske undersøgelser. Lægerne ønskede ikke en dobbeltblind undersøgelse, hvor halvdelen af patienterne får placebo, når det drejer sig
om livstruende situationer. Det ville være uetisk.
Men en anden, større undersøgelse om ”CDS i Covid19” er startet
decentralt i syv latinamerikanske lande og med over 500 patienter.
Målet er at få CDS godkendt som et lægemiddel på verdensplan.416
I Bolivia er det d. 14.10.2020 tilladt at forberede, markedsføre, levere og
anvende klordioxid til forebyggelse og behandling af coronavirus417 og
samtidig blev doseringen foreskrevet.

418

Årsagen var, at rygtet om

CDS’s succes havde spredt sig i Sydamerika blandt befolkningen, og
da det var ulovligt, havde mange mennesker skaffet sig natriumklorit,
dvs. MMS, og brugt det.
Dette havde resulteret i skader på slimhinderne, fordi nogle mennesker troede, at de kunne tage det ufortyndet. For at forhindre ukontrolleret brug har regeringen fundet det hensigtsmæssigt at lovliggøre klordioxid og regulere produktionen, markedsføringen og brugen
heraf, selv om sundhedsministeriets officielle holdning stadig er
imod stoffet.
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Hvorfor er klordioxid så voldsomt bekæmpet? På den ene side af
uvidenhed og på grund af modstandernes modbydelige propaganda
(”klorblødning”, ”ætsende” osv.). På den anden side fordi medicinalindustrien er bange for at miste salg. Alene markedet for malariamedicin, som kun hjælper i begrænset omfang, som f.eks. HCQ, er en
milliardforretning. Hvis der blev kendt en coronakur, som ikke kan
patenteres (fordi den er velkendt) og kun koster få cent at fremstille,
ville coronavaccinationerne også blive meningsløse, og den smukke
forretning ville blive ødelagt. Fordi CDS kan fremstilles let og billigt
på ethvert apotek, og nogle mennesker fremstiller det selv, hjemme
i køkkenet. Det virker selv for ikke-professionelle, alt hvad man behøver er et stort glas pickles. Jeg kender mange mennesker i min
omgangskreds, som har brugt det i årevis, og jeg har aldrig hørt om
bivirkninger. Tværtimod har jeg fået fortalt om fantastiske helbredelser, hvor ”normal” medicin har fejlet. En lille animeret video på Telegram forklarer historien og funktionen af CDS. 419
Så jeg gentager: Det er på høje tid at foretage en videnskabelig undersøgelse. Hvis succeserne bekræftes, må CDS ikke tilbageholdes
for menneskeheden.
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De sociale konsekvenser af
anti-Corona-foranstaltningerne
Der er ingen grund til at spørge, om tvangsforanstaltninger som udgangsforbud, kontaktforbud, maskering, rejseforbud, karantæne og
afstandsregler er skadelige for vores samfund. Det er de, det tror jeg
ikke, at nogen vil være uenige i. Omfanget af skaden bliver først
gradvist klart, men vi kan bestemt gøre status. Jeg vil se på de forskellige områder hver for sig, men først vil jeg se på den kampagne,
der gør det hele muligt.

Psykologisk kontrol
Store projekter kræver god planlægning og lang forberedelse. Hvis
man ønsker at påtvinge nogen noget, som de ellers aldrig ville acceptere, fordi det ville være imod deres interesser, så hjælper den
Hegelianske dialektik: tese - antitese - syntese. Tesen er sundhed,
antitesen er døden, og syntesen er vaccination eller tvangsforanstaltninger.
Opskriften er enkel: skab et problem, virkeligt eller indbildt, det er ligegyldigt. Det skal bare opfattes som en trussel. Lad det derefter
simre ved svag varme og rør rundt, indtil sovsen er ”gennemkogt”.
Når offeret så er så irriteret, at det siger: ”Noget bedre end det her!”,
er det tid til at præsentere en udgang. Dette er naturligvis den på
forhånd planlagte ”løsning”. Offeret er blødgjort og rækker ud efter
den tilsyneladende redning. Missionen er fuldført.
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Corona følger præcis dette mønster: en trussel dukker pludselig op
fra ingen steder, og det er irrelevant, om virussen er farlig eller ej.
Den opfylder sit formål og fylder folk med frygt, som forøges til panik.
Politiken slår hårdt til på verdensplan. Derefter er der ”afslapning”,
folk tager på ferie og håber på bedre tider. Så strammes løkken igen,
løsnes igen og så videre. Fasen med soft-boiling er en rutsjebane af
følelser, indtil ”redningen” på et tidspunkt præsenteres. Men hvad er
egentlig målet? Der er flere, hvoraf et af dem allerede støt og roligt
antydes: ”Det slutter ikke, før vaccinationen er der.” De andre mål er
endnu ikke angivet, men er synlige for dem, der kigger godt efter.
Det gør vi i den næste del af bogen.
”Fase 1”, chokfasen, har vi oplevet. ”Fase 2”, den bløde kogefase,
er vi ved at opleve. ”Fase 3”, den planlagte ”løsning”, ligger stadig i
fremtiden. Alt forløber i overensstemmelse med den hegelianske
dialektik. Alene denne kendsgerning viser, at det hele er planlagt.

Fase 1: Frygt og rædsel
Hvert år opdager lægevidenskaben nye patogener. Især virus muterer ofte og forbedrer derved deres chancer for succes. Udvalget af
mulige ”trusler” mod mennesker er stort. Som vi har set, er det ikke
nødvendigt med en pandemi for at erklære en pandemi. I SARS
2003 var der i alt 774 dødsfald på verdensplan, hvilket var ca.
0,00001% af verdens befolkning.

420

Da WHO erklærede svineinflu-

enzapandemien i maj 2009, var virussen næsten kun til stede i Mexico med 97 dødsfald. 421 Det er trist, men ikke en pandemi. På Covid19 var tallene langt under de sædvanlige influenzabølger, da det
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endnu engang var ”pandemidag” i WHO’s hovedkvarter den 11.
marts 2020.
Set i dette lys kunne man have valgt en hvilken som helst virus til en
hvilken som helst pandemi hvert år. Bemærk: Influenzaepidemier
bliver ikke til ”pandemier” på grund af særlig høj dødelighed, som i
2017/18, men på grund af konsekvent PR, dvs. medierelationer. Og
dette er blevet udviklet til perfektion i 2020.
Jeg har allerede fortalt om metoden til at arbejde med billeder, f.eks.
kister i Italien og massegrave i New York. Derudover var der daglige
nyhedsindslag med billeder af intensivpatienter i slanger, nogle ansatte i beskyttelsesdragter, grædende og desperate pårørende.
Frygtfulde, bekymrede mennesker blev interviewet, og deres frygt
blev overført til seeren. Repræsentanterne lavede alle bekymrede
ansigter og opfordrede i en advarende tone om ikke at undervurdere
faren. Og alt dette i en kontinuerlig strøm. Mange kunne ikke holde
det ud længere og slukkede for tv’et - og tændte det igen, fordi de
ville ”informeres”, dvs. ”dannes”, ”formes” - sproget er afslørende.
Ud over de overdrevne antal tilfælde og dødsfald, som jeg allerede
har forklaret udførligt, kastede udvalgte ”eksperter” rundt med helt
overdrevne ”skøn”, som skulle skræmme, selv om ingen af dem senere blev til virkelighed. Næppe nogen husker de 278.000 coronadødsfald, som Drosten forudsagde for Tyskland som så sent som
i foråret. 422 Hvis nogen husker det, siger de, at vi skylder regeringens
hårde foranstaltninger, at vi blev skånet for det. Men tallene i Sverige, Island og Hviderusland, som ikke havde noget krav om lockdown
eller maske, beviser det modsatte. De ligger langt under tallene for
Spanien, Italien og Frankrig, de lande, der har de strengeste foranstaltninger. Og jeg har allerede fremlagt undersøgelserne om foranstaltningernes nyttesløshed ovenfor.
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Det ville være slemt nok, hvis folk kun troede på statistikkerne. Men
det er meget værre: Det hysteri, som medierne har skabt, har gjort
tallene endnu mere omfattende i folks bevidsthed. I en undersøgelse foretaget af et meningsforskningsinstitut i fem lande blev folk
spurgt, hvad de troede, at antallet af mennesker smittet med Covid
var i deres land. 423 Resultaterne var chokerende sammenlignet med
de (i forvejen alt for høje) officielle tal:

•

Briterne anslog fire gange så mange smittede som briterne

•

Svenskerne og amerikanerne i USA 20 gange så mange

•

Tyskerne og franskmændene anslog 46 gange så mange

Derefter spurgte de om det anslåede antal døde. Her var forskellen
mellem opfattelse og virkelighed endnu mere åbenlys:

• Franskmændene, briterne og svenskerne anslog 100 gange
så mange
• USA-amerikanere anslået 225-gange så mange
• Tyskerne anslog, at antallet af døde var 300 gange højere
end det officielle antal.

De tyske medier har gjort et godt stykke arbejde! Hvis man tager i
betragtning, at 94% af de ”coronadøde” ifølge CDC døde af andre
sygdomme,424 dvs. med og ikke fra corona, så øger dette det forkerte skøn over dødstallene med en faktor 16.
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Det viser, at meget få mennesker overhovedet kigger på de officielle
tal, som findes på nettet, for slet ikke at tale om at regne det ud. I
Spanien overdrev tv-propagandaen med udsagnet: ”I dag døde 180
mennesker af Corona. Det er en stor tragedie, som om et fly styrtede
ned hver dag.” Neutral journalistik ville tilføje: ”I dag, som hver dag,
døde 1.400 mennesker i Spanien, 700 af dem af hjerte-kar-sygdomme eller tumorer, 40 af dem af selvmord. Af de 180 ”coronadødsfald”
led 175 af hjertesvigt og andre alvorlige sygdomme, og de resterende fem var over 70 år. I dag er der ingen raske personer under 70 år,
der er døde af corona.”
Problemet er, at forbindelsen går tabt. For eksempel rapporterede
WHO, at ifølge nye skøn er ca. 10 % af verdens befolkning, dvs. 760
millioner, smittet med virussen. 425 Det lyder umiddelbart dårligt. Men
hvis man tager WHO’s tal på omkring en million corona-dødsfald på
verdensplan (ja, jeg ved godt, at dette tal ifølge CDC bør også reduceres), er dødeligheden 0,13%.426 Og det svarer til influenzadødeligheden, som ifølge WHO er 0,1-0,4%. Jeg sagde det jo: influenzaen hedder nu Corona, uanset om den skyldes influenza eller coronavirus.
WHO reviderer således sit skøn fra marts, som gik ud fra en dødelighed på 3,4%, dvs. 26 gange højere! Det er interessant at bemærke, at professor John P. Ioannidis allerede i marts måned havde
oplyst et tal på 0,13% dødelighed, som han havde beregnet ud fra
data fra et krydstogtskib, hvor Corona var brudt ud. Prof. Ioannidis
fra Stanford University er en af de mest anerkendte epidemiologer
og den mest citerede videnskabsmand på verdensplan. Han er en af
de første og mest kompetente coronakritikere. Han kaldte corona-pandemien en fiasko, der kun fandt sted én gang i hundrede år.
Forudsigelserne om 40 millioner coronadødsfald på verdensplan var
kun ”science fiction” for ham. Allerede i marts kaldte han de skader,
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som lockdown og social distance forårsagede, for langt værre end
noget som helst virus kan forårsage. 427 Han havde fuldstændig ret.
Alt dette viser, hvor lidt folk beskæftiger sig med tallene, det er nok
for udmattende. De foretrækker at konsumere de mørkfarvede medierapporter, og i deres hoveder vokser det til en uhyrlig fejlvurdering af situationen, som er præget af følelser i stedet for fornuft. Dette er mediernes, WHO’s, RKI’s og politikkens høje skole for
desinformation, og den bruges verden over.
Man kan kun komme ud af denne følelsesmæssige hvirvelstrøm,
hvis man ser på de virkelige kendsgerninger. Det er derfor, jeg gør
alt dette arbejde for mig selv og for mine læsere for at bringe lidt fornuftigt lys ind i frygtens mørke.

Fase 2: Gulerod og pisk
Det er den fase, vi var i fra sommeren 2020. Den første lockdown
var blevet ophævet, grænserne var blevet åbnet, fangerne havde fri
adgang. Selv om der var masker, når der blev handlet og i busser og
tog, fik vi lov til at slappe lidt af. Men der var jævnligt trusler om ”anden bølge”. Selvfølgelig er der en ny influenzabølge hvert efterår,
men der har aldrig været en anden bølge med det samme patogen,
højst med mutationer. Men det ved borgeren ikke, det er der ingen,
der har fortalt ham.
Men nu ønskede den ikke at komme, den anden bølge, så testene
blev øget med det ønskede resultat. Alene de falsk positive er nok til
at øge ”antallet af tilfælde”; resultatet kan ”justeres” med antallet af
test og antallet af cyklusser (ct-værdi) i testene.
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Kun få mennesker bemærkede, at intensivafdelingerne var næsten
tomme om sommeren, og at hospitalspersonalet arbejdede på kort
tid. Det var ligegyldigt, bølgen blev fremkaldt, der blev talt om
”eksponentiel vækst” i tallene i vished om, at ingen alligevel ville regne det ud. Der var lukninger af regioner, genåbninger, masker ja,
masker nej, et virvar af regler, karantæne nogle gange kort, nogle
gange lang, nogle gange slet ikke, absurde regler i massevis og
fuldstændig forvirring.
Du lever mellem håb og frygt, og det dræner dig og gør dig træt. Og
så er der usikkerheden om, hvad der vil ske rent professionelt. Pubs
åbner, pubs lukker, de har lukketider, afhængigt af delstaten er virussen aktiv om natten fra kl. 22 eller 23, den er mere aktiv med alkohol,
og i Hamborg orienterer den sig efter husnumre. Det er en herlig tid
for embedsmænd, der tænker på regulering. En medarbejder rapporterede om de hårrejsende forhold i sundhedsvæsenet kontorer.
428

Målet er at irritere folk så meget, at de er mere tilbøjelige til at

acceptere ubehagelige ”løsninger” i den bitre ende.
Vi vil tale om fase 3 senere, den ligger stadig i fremtiden.

Opdeling af samfundet
Selv før Corona var der dybe kløfter i samfundet, ikke kun i Europa,
men i hele den vestlige verden. De blev næret af politik og medier.
Mens der i 1970’erne og 1980’erne stadig var et pluralistisk samfund, hvor emner blev diskuteret kontroversielt, ændrede dette sig
efter Sovjetunionens fald, først snigende og siden årtusindeskiftet i
en stadig hurtigere takt.
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Politiken og medierne udbreder i stigende grad en ensartet holdning, som er forudbestemt. Diskussionen handler ikke længere om
indholdet, men om hvem der har sagt noget, og om de tilhører den
”rigtige” side. De, der er uenige, bliver udstødt, nogle bliver endda
kriminaliseret. Enten følger man retningslinjerne, eller også bliver
man bagvasket. Som ”benægtere” var der f.eks. først ”Holocaust-benægterne”, så ”klima-benægterne” og nu ”corona-benægterne”. Etiketten er særlig perfid, fordi den betyder ”at benægte mod sin fornuft”. Det indebærer, at ”benægteren” faktisk ved, at han tager fejl,
og at det, han benægter, derfor erklæres for ”rigtigt”. Ordet ”benægter” er blevet en signalord: denne udtalelse er ”ond”!

Hvad med et nyt ord, som ”konspirationsfornægter”? Det ville kun
gælde for dem, der er indviet i en sammensværgelse, og det er kun
nogle få. For de fleste mennesker ville ”konspirations-underviste”
være mere korrekt, fordi de ikke ved noget som helst. De er blevet
lært, at der ikke findes nogen konspirationer i denne verden.
I dag behøver man kun at sætte en etiket på folk for at forhindre, at
deres holdninger bliver taget alvorligt. Populære etiketter er ”konspirationsteoretiker”, ”aluhatbærer”, ”højrefløj”, ”populist” eller ”grov”. Enhver, der bliver stemplet på denne måde, er automatisk udelukket fra
enhver social diskurs. De er tvunget til konstant at retfærdiggøre sig
selv ved at sige, at de ”ikke er højreorienterede” eller ”ikke vaccinefjendtlige”. Men det hjælper slet ikke, stigmatiseringen hænger ved.
Men de samme kampord slides op og bliver slidte. De kendte Corona-kritikere Dr. Bodo Schiffmann og Samuel Eckert skulle modtage
den ”gyldne Aluhat”, en ærekrænkende negativ pris, men til prisuddelerens ærgrelse glædede de sig til den og ville gerne personligt
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modtage den. Det var for meget for prisuddelerne, og de blev kortvarigt diskvalificeret, selv om de havde flest stemmer. 429 Så man kan
også vende det hele om, hvis man har humoristisk sans.
Jeg har selv intet problem med at blive kaldt ”konspirationsteoretiker”. Tværtimod - det er en ære for mig at afsløre konspirationer og
teorien bag dem. Det er konspirationsudøverne, der bør fordømmes.
De fleste mennesker synes, at det er for besværligt at beskæftige
sig med kontroversielle holdninger. De foretrækker at holde sig inden for de afgrænsede rammer af mainstream. I sidste ende er de
også ligeglade med, om d. 11. september 2001 var et insiderjob eller
ej, eller hvem der står bag krigen i Syrien. Det er langt væk. Med
Corona har det ændret sig, for det berører alle. Det gør kløfterne i
samfundet endnu dybere: De, der er bange for smitte, og det er de
fleste, samler sig om regeringen, fordi de forventer hjælp derfra. Det
er meningen, at myndighederne skal redde dem. Det er altid tilfældet i krisetider. Krisen
bruges til at udelukke kritikerne endnu hårdere.
Der er klogt nok blevet indført et nyt stridspunkt, nemlig obligatorisk
brug af masker. Det er praktisk, fordi afvigere er umiddelbart genkendelige, fordi de ikke bærer masken korrekt eller er helt ”topløse”.
Det skaber dårligt blod, og der har allerede været slagsmål om det.

Tilbagevenden af fordømmelsen
Myndighederne giver næring til ilden ved at opfordre folk overalt til at
anmelde dem. Mange kommuner har allerede trykt formularer eller
oprettet internetportaler, hvor folk kan anmelde deres naboer for
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overtrædelse af Corona-reglerne - selv anonymt. Skolerne beder
børnene om at anmelde deres klassekammerater!
Den offentlige tv-station WDR opfordrer sine seere til at anmelde
alle læger, der tvivler på virussens farlighed, eller som ikke konsekvent anvender maskekravet. Nedtoning eller benægtelse af virussen kan medføre alvorlige bøder eller konsekvenser for erhvervet.
Patienten bør observere og indberette ”afvigelser”, f.eks. om alle
bærer maske, om afstanden i venteværelset er overholdt, om der er
plexiglasvægge osv. Skulle lægen bagatellisere Corona, bør han
modsiges og anmeldes til lægeforeningen, som derefter undersøger
sagen. 430
I stedet for at mægle vender man borgerne i vores land mod hinanden. Landet skal forvandles til en anmelderstat. Corona er sandsynligvis blot en prøvekørsel for at se, hvor langt folk kan presses. Når
først fordømmelsen er etableret, kan den let overføres til politiske
holdninger i det planlagte diktatur.
Desuden opildnes der skyldfølelse: De, der ikke overholder foranstaltningerne, er angiveligt skyldige i de smittedes eventuelle død.
Det er uansvarligt at ”nedtone” antallet af coronaofre eller respektløst ”over for dem, der dør”. Man kan kun sige: Hvilken politiker har
haft respekt for ofrene for hospitalisme, for eksempel, hvilket er dobbelt så mange hvert år? Hvem har lukket
hospitaler og nedskæring af sygeplejeområdet?
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Hvem sørgede

over de 25.000 dødsfald under influenzaepidemien i 2017/18 eller
opfordrede til lockdowns på det tidspunkt? Hvem bekymrer sig om
den elendighed, der er forårsaget af afskedigelser og virksomhedskonkurser, det stærkt stigende antal selvmord, de operationer, der er
blevet aflyst på grund af Corona, de ældres psykiske lidelser i isolation?
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Statspropagandaen er så kynisk og hyklerisk, at den kun kan få de
fleste mennesker på linje ved at fremkalde skyldfølelse. Den forsøger at vende billedet om ved at erklære kritikerne for ”tankeforbrydere”, som i ”1984”, der er skyldige i, at alle må lukke sig inde. Merkel
anbefaler allerede, at kritikere sendes til psykiatrisk behandling. Det
var en af metoderne under socialismen og er sandsynligvis et levn
fra hendes kommunistiske kadertræning. En eller anden professor
fra den etiske komité ønsker at forbyde alle dem, der ikke vil vaccineres at tage livreddende foranstaltninger på hospitalet, hvis de selv
skulle blive syge en dag. 432 Kunne det være mere kynisk?
Der er noget ondsindet i hele Corona-sammensværgelsen. Det er
den eneste måde at forklare fuldstændig meningsløse regler, herunder fuldstændig ligegyldighed over for børns lidelser. Lægernes
dispensationer for masker ignoreres eller konfiskeres simpelthen af
politiet ved demoer. Læger, der udsteder ”for mange” af dem, mister
deres autorisation til at praktisere og må tåle husundersøgelser for
at få fat i patientoplysninger.
En ven beskrev for mig, hvordan han opfatter stemningen i sin lille
by: ”Kun de ”egne folk” er gyldige. Alle andre er modstandere. Afvigende meninger er ikke gyldige, sandheden er ikke gyldig. Der er
ingen interesseudligning, kun ens egen fordel, som optimeres ved
tilpasning til det punkt, hvor man bliver forfjamsket. ”Hvis du lever i
slaveri, så kom godt ud af det med dine herrer”. Man kan mærke, at
langt de fleste i deres frygt længes efter at adlyde regler, hvad enten
de er rigtige eller forkerte. Lydighed som en værdi i sig selv og et
middel mod frygt.”
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Stockholm-syndromet
Foranstaltningerne tager et helt folk som gidsel og dikterer betingelserne for, at de skal (eller ikke skal) frigives. Dette har udløst et
”Stockholm-syndrom” hos mange mennesker.
Det hedder det, fordi bankrøvere i Stockholm i 1973 holdt fire gidsler
som gidsler i over fem dage. Det utrolige var, at gidslerne udviklede
positive følelser som sympati, taknemmelighed og omsorg for deres
plageånder, som varede ved, selv efter at de var blevet løsladt. Således besøgte de endda gerningsmændene, mens de stadig sad i
fængsel. Dette fænomen er blevet observeret oftere, f.eks. i forbindelse med gidselkrisen i Gladbeck i 1988 eller i Algeriet i 2003.
En psykologisk analyse afslørede tre grundlæggende mønstre, der
kan udløse syndromet, nemlig når gerningsmanden stiller krav, der
på en eller anden måde er forståelige, og gidslerne støtter dem. Og
når gerningsmanden på troværdig vis præsenterer sig selv som et
offer, f.eks. for samfundet, og hævder, at han ikke ønsker at bruge
vold. Hertil kommer ”frivillig” underkastelse og samarbejde, da modstand alligevel er meningsløs. Dette skaber en alliance mellem gerningsmand og offer. 433
Hvis vi overfører dette til Corona-situationen, er parallellerne tydeligt
synlige. Det forklarer bl.a. adfærden hos størstedelen af de mennesker, der står bag deres plageånder.
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Strategien med frygt
At skabe frygt er et vigtigt aspekt af Corona-komplottet. Det tyske
institut for økonomisk forskning har udarbejdet et internt dokument
om emnet, hvori det hedder, at vaccinationsviljen stiger, hvis virussen kan vurderes som særlig farlig. For at gøre dette skal de (påståede) risici, som virussen udgør, præsenteres så præcist som muligt.434
Intimidering af borgerne gennem desinformation kommer nogle gange
utilsigtet frem i lyset. F.eks. blev interne referater fra den østrigske
Coronavirus Task Force i Wiens sundhedsministerium offentliggjort
den 12. marts 2020. Her var ministre, sundhedseksperter og forbundskansler Sebastian Kurz til stede.
Forbundskansler Kurz beklagede, at han endnu ikke kunne mærke
nogen reel bekymring i befolkningen, hvorefter en ekspert nævnte
Storbritannien som et godt eksempel på, hvordan man med succes
kan spille på folks frygt. Kurz understregede derefter, at folk bør
være bange for deres forældres eller bedsteforældres død, men ikke
for mangel på fødevarer.
Protokollen blev dumt nok offentliggjort og blev i første omgang benægtet af kanslerkontoret som værende ”forfalsket”. Dette kunne
dog tilbagevises, så en talsmand derefter plæderede, at Kurz kun
havde villet sige, at han forstod frygten for smitte, men ikke frygten
for madmangel. 435
Frygtstrategien blev også anbefalet i Tyskland: Fra d. 18. marts 2020
sendte forbundsministeriet for indenrigsanliggender et strategipapir
til kanslerministeriet og andre ministerier, som skulle forblive hemmeligt. Det er forsynet med noten: ”Klassificeret materiale - kun til
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officielt brug”. Det hedder ”Sådan får vi COVID- 19 under kontrol” og
indeholder anbefalinger til, hvordan krisen skal håndteres. På en
eller anden måde er det kommet ud til forskellige medier og har givet
anledning til diskussion. 436 Den fremmaner et ”worst case scenario”
med over en million coronadødsfald inden udgangen af maj i Tyskland. Der blev foreslået forskellige foranstaltninger for at begrænse
det. Det er interessant at bemærke, at selv om det ”værste tilfælde”
ikke indtraf, blev foranstaltningerne alligevel truffet.
Følgende strategier blev anbefalet:

• Ved at udvide testene til at omfatte så mange borgere
som muligt, får de, der er omfattet af udgangsforbuddet,
et billede af aktiv krisestyring fra statens side.
• Ud over massive test skal alt, hvad der ikke er vigtigt som
sport, kultur, uddannelse, gastronomi, butikker og sociale
lejligheder, stoppes.
• Den ”værst tænkelige situation” skal gøres klar.
• Dødeligheden i tilfælde bør ikke længere kommunikeres
som værende ubetydelig. Især med hensyn til de ældre.
• Den ”ønskede chok-effekt” kan opnås med konkrete eksempler som f.eks. at hospitalerne er fyldt op, og at alvorligt syge mennesker kæmper for at få luft. Det er en urangst at dø ved kvælning og for lidt luft. Ligesom de
pårørendes frygt for ikke at kunne hjælpe som i de foruroligende billeder fra Italien.
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• Det skal påvises, at børn let kan blive smittet og smitte deres forældre. Hvis en mor eller far så dør i smerte, blot fordi
børnene ikke vaskede hænder efter leg, er det det mest forfærdelige, der nogensinde kan ske for et barn. 437

Denne kynisme er svær at bære. Teknokraterne spiller på frygt og
skyldfølelse for deres propaganda, ikke kun for børn, uden at tænke
på konsekvenserne. Dette omfatter forbud mod alt det, der gør livet
værd at leve: rejser, udflugter, festligheder, sang, nærhed, besøg
hos venner og familie, store bryllupper, kulturelle begivenheder,
sport, fodboldkampe, julemarkeder, karnevaler, diskoteker osv.
Konsekvenserne er isolation, usikkerhed, frygt og stress. Alt dette er
kendt for at være immun-suppressivt. Så der gøres alt for at gøre
folk mere modtagelige for infektioner. Så er der maskerne med iltmangel og CO2-eksponering.
I mellemtiden er WHO endda blevet informeret om de psykologiske
skader, som den iscenesatte pandemi har forårsaget. WHO-chefen
påpegede, at omkring en milliard mennesker lider af psykiske lidelser, men kun et lille mindretal har råd til lægehjælp. 438
Alt dette sker under påskud af, at man ønsker at redde liv.

Psykolog Wilfried Nelles siger: ”Virussen dræber, siger de. Vores
dødelighed bliver gjort drastisk klar for os. Chokket fører til, at stort
set hele livet er lammet for ikke at dø. Den globale lockdown har således utilsigtet gjort noget meget grundlæggende klart: Hvis man
ikke kan eller vil dø, kan man ikke leve! Prisen for ubetinget at undgå
døden er tab af liv. Prisen er livlighedens død. “439
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I ”Ped’s Ansichten” kan du læse: ”Først opfindes de døde, så gøres
der politik med disse fiktive ofre, og til sidst - fanget i frygt og vanvid
- dør folk rent faktisk. I baggrunden fortsætter man imidlertid med at
”arrangere”. Magten bruger frygten til at gennemføre sine egne
dagsordener ved at nedbryde modstand til fordel for egne eller andres interesser.
Denne patologiske adfærd alene ville dog næppe have nogen chance for succes. Derfor må de masser, der skal styres, spille med,
spille mere med end blot en simpel underkastelse over for deres
herrer. De underkuede skal blive de herskendes talerør”. 440
En af de skræmmebilleder, der hidtil har fået lidt opmærksomhed, er
de strenge foranstaltninger, som regeringerne selv har truffet. ”Hvis
myndighederne slår så hårdt ned, så må virussen være farlig!” Konklusionen er indlysende, men det er en fejlslutning, fordi de fleste
ikke har forstået formålet med Corona-krisen, som jeg vil komme ind
på senere. Psykologisk set er det et genialt træk: at mobbe og fratage folk deres rettigheder og dermed øge deres frygt for at kunne
mobbe og fratage dem deres rettigheder endnu mere gennem deres
frygt. Den eneste måde at bryde denne onde cirkel på er ved at gennemskue løgnene og afsløre dem offentligt. Det er hensigten med
denne bog.
Frygten forstærkes af skyldfølelse. Det er ikke regeringen, der er
skyld i de hårde foranstaltninger, nej, det er jer alle sammen, fordi I
ikke var konsekvente nok! I var for uforsigtige med kontakterne, med
maskerne, med festlighederne. Det er den eneste måde at øge antallet af infektioner på, og nu skal I betale for det i den hårde indespærring.
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Det er noget vrøvl og er blevet tilbagevist af de mange undersøgelser, jeg har læst, men det er underbevidst plantet i folks bevidsthed.
Faktisk så dybt, at næsten ingen bemærker foranstaltningernes ulogiske karakter: For mange fester forårsager flere og flere dødsfald ikke blandt de unge, men blandt de over 80-årige. De skulle ikke
have festet hver aften på plejehjemmet. Derfor er der nu udgangsforbud og alkoholforbud.
Dette skaber også syndebukke: maske- og vaccinationsafvisere, kritiske læger, skeptikere og ”Querdenker” (lateralt tænkende). Merkel
kalder frækt kritik af hendes foranstaltninger for et angreb på hele
vores levevis. 441
Dette er særlig perfidt, fordi årsagen her klager over virkningen. Det
er trods alt regeringens foranstaltninger, der ødelægger ”hele vores
livsstil”, ikke kritikerne, som stadig forsøger at redde noget af den.

De gamle og de unge
De ældre, som savner deres familie og børnebørn, er meget hårdt
ramt. I hjemmene blev de låst inde, bedøvet med medicin og behandlet som spedalske, dels på grund af personalemangel, dels på
grund af overdreven forsigtighed. Sociale sammenkomster blev skåret ned eller helt aflyst.
For Corona-undersøgelsesudvalget har plejepersonale fra plejehjemmene rapporteret, at den psykiske situation på plejehjemmene
til dels var katastrofal. De hygiejniske foranstaltninger og de mange
tests havde forårsaget mere psykisk skade end de havde hjulpet.
Tvangsforpligtelsen til at bære maske hindrer forskellige terapier.
198

Beboerne var bogstaveligt talt låst inde, de måtte ikke forlade deres
værelser, ikke engang på gangen, og besøg var forbudt.
De følte sig helt hjælpeløse og udleveret til andres nåde, som i et
fængsel og helt forladt. Sådanne mennesker dør simpelthen af ensomhed, fordi de har opgivet sig selv. 442

Det er trist, at de mennesker, der har brug for pleje på disse institutioner, ikke bliver spurgt om deres mening. Det sagde moderen til en
bekendt, som bor på et plejehjem: ”Jeg er gammel, jeg dør alligevel
snart, jeg er ligeglad med, hvad jeg dør af Men jeg ønsker ikke at dø
alene, jeg ønsker at kunne sige farvel til mine kære. Det er vigtigt for
mig. Det er ikke værd at forlænge dette liv i ensomhed.”
Det er dog børnene, der rammes mest. De vokser op i denne undertrykkende atmosfære, forstår situationen endnu mindre end deres
forældre og kan ikke forsvare sig selv.
Endnu en gang Wilfried Nelles:
”Jeg spekulerer på, hvad det gør ved et barn, når det nu er indprintet
i dem, at de andre er farlige, og at man skal holde sig på afstand af
dem; hvor meget de nuværende børn og senere voksne internaliserer dette. Vil de nogensinde være i stand til at omfavne en anden
person uden at være mistænksomme? Hvis de nu bliver programmeret til ”social afstandtagen” og konstant håndvask, bliver skolerne
neurosernes ynglepladser for de næste generation af voksne. ”443
Forholdene i skoler og daginstitutioner er meget dårlige. De fleste
skoler insisterer på obligatorisk brug af masker, selv om de ikke er
obligatoriske i nogle delstater, sandsynligvis fordi de er bange for at
blive holdt ansvarlige, hvis en test er positiv. Lovlige undtagelser
199

som f.eks. lægeerklæringer ignoreres normalt, og eleverne bliver
derfor ukoncentrerede, lider af svimmelhed og hovedpine eller falder
simpelthen om, hvilket er blevet rapporteret flere gange, men ikke i
de almindelige medier. Der dækkes sådanne tilfælde til. De kan finde en børnelæges vidneudsagn i denne video.444 I en anden video445
fortæller børn om deres skoleoplevelser.
For Corona-udvalget blev der beskrevet hårrejsende forhold i nogle
skoler, f.eks. i breve fra bekymrede forældre, der rapporterede, at
vrede og panik blev udløst hos børnene over for ”asociale mennesker”, fordi de ”ønskede at dræbe andre”, hvis de ikke overholdt
foranstaltningerne. Det gik så vidt, at børn, der gik uden maske
udenfor, blev fysisk angrebet.

Børn, der sætter spørgsmålstegn ved hygiejnereglerne, skal udføre
strafarbejde, selv at spørge er en overtrædelse.
Der er blevet rapporteret om flere tilfælde af isolation af børn i delstaten Baden-Württemberg, ikke kun i hjemmet, men også på værelset. Kontakten med forældre og søskende er begrænset, og hvis
den ikke er det, så kun med en maske og på afstand. Sundhedsmyndighederne kan til enhver tid kontrollere dette, og overtrædelser
kan medføre indespærring på en lukket institution samt fængselsstraffe på to år. Dette berører ikke kun (fejlagtigt) positivt testede
børn, men også dem, i hvis skole/klasse et andet barn blev (fejlagtigt) testet positivt. I øjeblikket er ca. 300.000 børn og 30.000 lærere
i Tyskland i karantæne, hver i 14 dage.
Tina Romdhani fra den civile gruppe ”Parents Stand Up” bemærkede over for Corona-udvalget, at alle foranstaltningerne efter hendes
mening blev truffet med det formål at lære børn at være underdanige
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og acceptere regler uden at sætte spørgsmålstegn ved dem. Dette
ville også underminerer og skader børnenes fornemmelse for rigtigt
og forkert. 446
At kalde disse ubeskrivelige forhold for et ”hygiejnediktatur” er stadig alt for venligt.
Den internationale undersøgelse ”COVID KIDS”, som universiteterne i Tübingen og Luxembourg har gennemført på 3.000 børn og
unge, viste, at 95 % af de tyske børn før Corona var ”tilfredse til meget tilfredse” med deres liv, mens tallet under krisen kun var 53 %.
Det, de klagede mest over, var manglen på venner og familiemedlemmer. 447
Forordningen om at ventilere klasseværelser så ekstremt om vinteren, at børnene skal have vinterjakker, er også fuldstændig tåbelig.
Temperaturændringen gør dem endnu mere modtagelige for forkølelse. Og der blev overset noget andet, som den påståede fysiker
Merkel faktisk burde vide: Kold luft kan optage mindre fugt end varm
luft. Når den bliver opvarmet af varmen, bliver den meget tør. Resultatet: Slimhinderne i hals og næse tørrer ud, og det svækker immunforsvaret. På denne måde kan der også ventileres en ”2. bølge”.

Maria Eing, der er børnesygeplejerske og arbejder i en daginstitution, fortalte om sine erfaringer ved en demonstration for grundlæggende rettigheder i Münster/Westfalen:
”Alle disse foranstaltninger skader alvorligt vores sundhed og især
vores børns sundhed og udvikling. Det er et snigende tab af vores
menneskelighed, i alle dens forskellige udtryks- og kreative evner.
Ansigtsløsheden i vores samfund udløser usikkerhed og frygt hos
børn. Den livsvigtige mulighed for at berolige sig selv gennem an-
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sigtsudtryk og stemmens lyd - ”er jeg i gode hænder og sikker her?”
- er blevet frataget børnene i månedsvis i deres første tidlige udviklingsår.
Dette har ødelæggende konsekvenser, som ofte først kommer til
udtryk flere år senere. Deres tillid, deres beskyttelse, at blive accepteret - dette vitale erfaringsrum er alvorligt begrænset for vores børn.
Orienteringen i sig selv styres synligt længere væk fra ens egen opfattelse til en opfattelse, der i højere og højere grad forskydes til
andres vurdering. På denne måde bliver barnet mere og mere fremmed over for sig selv. På et tidspunkt ved det ikke længere, hvem
det selv er.
Tabet af livsglæde, af dyb, hjertelig latter, af glæden ved leg og opdagelse, af evnen til at føle sig tidløs, ubekymret og sikker i oplevelsen bliver mere mærkbar. Men også tabet af evnen til at håndtere
konflikter bliver mere og mere synligt.
Antallet af børn, der bliver dybt triste og undertiden desperate ved
de mindste udløsende faktorer, er stigende. Antallet af børn, der
bogstaveligt talt kæmper for deres overlevelse ved det mindste
skænderi, er stigende. Antallet af børn, der stille og roligt trækker sig
tilbage, vokser. I skolealderen signalerer mange børn en ustabilitet i
deres helbred og nævner talrige symptomer.
Jeg har ikke lyst til at fortsætte denne udvikling, som også sætter sit
præg på mig!
Vores menneskelighed er i stigende grad reduceret til overholdelse
af regler, til kontrol, til at holde afstand, til at opleve overdrevne krav
og permanent stress. Der er talrige eksempler i daginstitutionscentre, der beviser, at disse foranstaltninger er nyttesløse. For mig og
børnene er disse direktiver uforståelige. Der er stadig ikke nogen
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ende på disse foranstaltninger i sigte. I ugevis har jeg arbejdet med
en viden om, at jeg skader børnene og mig selv, og denne ambivalens, hvor jeg gør ting, som jeg ikke kan retfærdiggøre, gør mig syg
i længden. Mit arbejde er stadig mit levebrød i øjeblikket. Når jeg
spørger rundt omkring, er der mange, der har det på samme måde
som mig lige nu.
Lad os sammen fortsætte med at yde fredelig modstand og informere folk. Lad os sammen støtte og beskytte vores børn. Lad os gå
vores egne veje sammen i vores samvær”. 448
De, der ser dagens lys for første gang, og deres mødre må også
lide. Flere højgravide kvinder stod frem i Instagram-chats og fik at
vide, at de skal tage en test kort før fødslen, som skal være negativ,
ellers kan de nyfødte barn blive fjernet og sat i karantæne i 14 dage!449
Oplysningerne er ikke officielle, men det er noget, man skal huske
på. Det ville være komplet nonsens, fordi nyfødte børn af mødre
med corona udvikler sig på samme måde som hos raske mødre. 450
I Frankrig og Belgien, men også i andre lande, er kvinder for nylig
blevet tvunget til at føde med en maske, og fædrene må ikke længere være til stede. Fødsler er lige så anstrengende som konkurrencesport, og kvinden er nødt til at trække vejret hårdt for at presse, ellers kan hun blive nødt til at få kejsersnit. Som begrundelse anføres
infektionsrisikoen for fødselslægerne. Men de kunne jo bære en af
de masker, som skulle yde en så fremragende beskyttelse - ikke
sandt?
Forfatteren Kathi Garnier siger med rette: ”Og den, der mener, at
den fødende kvinde skal bære et medansvar for sine medmennesker, for ”det fælles bedste”, den giver jeg fuglen. Den fødende kvinde behøver ikke at gøre noget som helst! Det eneste, hun skal gøre,
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er at sørge for, at hun og hendes barn har det godt. Og derfor vil jeg
råde alle mine venner, som sådan noget skulle ske, til at gøre det:
”Gør modstand! Riv masken af dit ansigt. Træk vejret, gisp, stønner
og skriger så højt du kan. ”451
Det er ikke kun maskerne, men også lockdownen, der kræver ofre
blandt de nyfødte babyer. I Adelaide i Australien døde fire nyfødte
børn inden for en måned, fordi de nødvendige operationer for medfødte hjertefejl ikke kunne udføres der. På grund af rejserestriktioner
blev de måtte ikke overflyttes til andre hospitaler. 452
I Sydtyrol døde også en seks måneder gammel pige, som skulle
have været opereret senest fire måneder efter fødslen. På grund af
Corona blev datoen for operationen udskudt igen og igen, indtil det
var for sent.453

De desperate
Der er blevet foretaget undersøgelser over hele verden om menneskers mentale tilstand i 2020 sammenlignet med det foregående år.
Jeg kunne nu præsentere de enkelte undersøgelser, men det ville være
for omfattende.
Artiklen i fodnoten giver et godt overblik.454 Resultaterne af undersøgelserne viser, at de psykiske problemer er steget betydeligt på verdensplan: Depression, angst, indlæringsvanskeligheder, stress, afhængighedsadfærd, aggression, vold i hjemmet osv.
Børn og unge samt plejere er særligt berørte. De vigtigste årsager er
stress, isolation og økonomiske bekymringer. Der er lange venteli204

ster på psykologiske rådgivningscentre, telefonerne i pastoratet er
overbelastede, forbruget af alkohol og tobak er steget, og det samme gælder sandsynligvis også forbruget af narkotika. Ifølge en Allensbach-undersøgelse er kun 20% af de 30-59-årige stadig håbefulde. om fremtiden. 455
Sygesikringen ”Kaufmännische Krankenkasse” i Hannover, med ca.
1,7 millioner forsikrede personer, registrerede i første halvår af 2020
mere end 26.700 sygdomstilfælde pga. mentale lidelser. Sammenlignet med det foregående år er det en stigning på 80%. 456

Selvmordsraten er også steget betydeligt i alle lande; det er ved at
blive undersøgt, i hvilket omfang stigningen hænger sammen med
indgrebets alvorlighed. Antallet af selvmordsforsøg og selvmordstanker er også steget. På en kongres i Italien blev det rapporteret, at
det især var mænd, der blev ramt. Ud over eksistentielle bekymringer på grund af Corona-politikken er frygten for at smitte andre en
årsag, ligesom overarbejde og stress blandt sundhedspersonalet er
en årsag. Desuden blev plejen af psykisk syge næsten bragt til ophør under afspærringen. 457
Brandvæsenet i Berlin meddelte på anmodning, at der i 2020 var en
ekstrem stigning i antallet af opkald med nøgleordet ”nær-kvælning/
hængning”. I 2018 var der syv udkald, i 2019 tre. I 2020 var der allerede 294 udrykninger i oktober. Det er en stigning på 9.800%! Men
det er ikke kun selvmordsraten, der er steget, men også sager om
vold i hjemmet. 458
Læger på John Muir Medical Center i Californien rapporterede, at
der i de første fire uger af lukningen var lige så mange selvmordsforsøg som der normalt er på et helt år. 459
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Australien registrerede halvanden gange så mange selvmord som dødsfald som følge af coronavirus siden marts. 460 Dette viser endnu en gang,
at de skader, som tvangsforanstaltningerne forårsager, er værre end
dem, som virussen angiveligt har forårsaget.
Det er endnu værre i Japan. Her er antallet af selvmord steget til
2.153 på en måned (oktober), hvilket er mere end antallet af officielle coronadødsfald i hele året, nemlig 2.087! Kun få lande, som Japan, offentliggør sådanne tal. Her er de unge også stærkt ramt: Japan er det eneste land i G7, hvor de fleste dødsårsag blandt
15-39-årige er selvmord! 461
Selv hvis tvangsforanstaltningerne blev stoppet med det samme, ville bølgen af selvmord ikke være stoppet endnu, fordi den økonomiske krise stadig er på vej. I øjeblikket uddeler regeringerne stadig
støttepenge og udbetaler korttidstillæg. Hvis det stopper, så vil insolvenserne

Og bølger af afskedigelser komme, som er blevet udskudt indtil nu.
En tommelfingerregel fra fagforeningerne siger, at for hver gang arbejdsløsheden stiger med 1%, stiger antallet af selvmord med 1%.
Jeg vil ikke i denne bog forsøge at vurdere de økonomiske skader,
der er forårsaget af lockdown og rejserestriktioner. De fleste af skaderne kan ikke engang forudses endnu, men det står allerede klart,
at konsekvenserne vil være langt værre end nogen anden krise siden 1945.
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Ødelæggelse af kulturen
En lille sektor, som er blevet ramt hårdt, er kulturen. Med 1,5 millioner mennesker er kultursektoren en af de største industrier i Tyskland. Mere end 100.000 ensembler, teatre, koncertsale, biografer,
arrangører, teknikere osv. står over for ruin. Mens forfattere har måttet opgive oplæsninger, men kan fortsætte med at udgive, er skuespillere og musikere berøvet arbejdsmuligheder. Den langsomme
åbning om sommeren har ikke hjulpet meget, fordi Corona-skikken
som f.eks. afstandsreglerne dikterer, at salene kun kan fyldes til en
brøkdel og dermed genererer tab. Det er ligesom i gastronomien:
For få besøgende er det ikke værd at åbne, fordi omkostningerne
overstiger indtægterne.
Klassisk musik er særlig hårdt ramt, da publikum for det meste er
ældre og næsten ikke tør forlade deres hjem. F.eks. må Hamborgs
Elbphilharmonie, som normalt er udsolgt, kun sælge 800 af sine
mere end 2.000 pladser, og selv disse pladser bliver sjældent nået.
I Tyskland er det også forbudt at synge sammen, og kor må ikke
længere mødes. Det fandtes ikke i det 3.rige eller under stalinismen!
Meget få musikere har faste ansættelseskontrakter i orkestrene og
er afhængige af deres egne pensionsordninger. Opsparingerne
smelter væk under lockdown, og der er ingen forbedring i sigte. Derfor vil kreative kunstnere snart forlænge køerne på socialkontoret,
og landet vil blive endnu mere kulturelt forarmet. Det, der i øjeblikket
finder sted i den vestlige verden, er en stille kulturrevolution. I modsætning til i Kina bliver kulturarbejdere ikke dræbt, men deres arbejde bliver forbudt og deres levebrød ødelagt. Og vi mister alle muligheden for at nyde kulturen live - de vil nagle os fast foran tv’et og
computerskærmen, hvor vi kan kontrolleres.
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Det er imidlertid overraskende, hvor få kunstnere der i det mindste
verbalt sætter sig op imod Corona-regimet. Med få undtagelser holder de lav profil, formentlig fordi de er bange for at blive udstødt, hvis
forretningen skulle køre igen på et tidspunkt. Alligevel kunne deres
fremtrædende rolle have langt større indflydelse på offentligheden
end forskernes protester. Der var et træt forsøg, hvor de høfligt bad
regeringen om at blive klassificeret som ”systemisk relevante” alligevel. Nej, kære kunstnere, det er I naturligvis ikke, i hvert fald ikke i de
magtfuldes øjne. I er nødt til at handle mere voldsomt.
Der har heller aldrig før været lukning af kirker og forbud mod gudstjenester i Tyskland, ikke engang i de mørkeste tider. De troende kan
ikke engang længere søge trøst der, hvor de plejer at søge trøst.
Man kan stå i forhold til religion, som man vil, men den er også en
del af vores kultur og historie. Men med få undtagelser462 har kirkerne og præsterne fejlet ved ikke blot at acceptere alt dette uden at
protestere, men også ved for det meste at spille med i det onde spil.

Corona-religionen
Titlen virker måske lidt mærkelig, men religion og ”Corona” har bestemt meget til fælles. I begge tilfælde drejer det sig om et usynligt
væsen, hvis eksistens ikke er bevist, og som man kan tro på eller
lade være. I begge tilfælde er der ”eksperter”, her præster, der virologer, hvis opgave det er at forklare dette væsen for både troende og
ikke-troende og bringe dem tættere på det. I begge tilfælde bliver de
ikke-troende missioneret og, hvis de ikke spiller med, udstødt og
sanktioneret.
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”Coronas Vidner” mener, at de er i besiddelse af den eneste sandhed, der er åbenbaret af deres ærværdige profeter (Drosten, Fauci
osv.). Enhver, der sætter spørgsmålstegn ved dette, begår blasfemi.
Kættere kan ikke regne med tolerance, de kan ikke deltage i en diskussion, fordi deres argumenter pr. definition må være falske. De
særligt stædige er
nedlagt af inkvisitionen i de almindelige mediers prædikestol.
De, der er ansat, bliver fyret, og de, der ikke er ansat, bliver frataget
deres levebrød (licens til at praktisere), fordi der skal gives eksempler som en advarsel. ”Straf én, opdrag tusindvis”, skulle Mao Tse
Tung angiveligt have sagt. Det er alt sammen blevet gjort før - strategien er velkendt.
Man skulle tro, at vi for længe siden havde overvundet den slags
vrøvl. Oplysning syntes at være et sikkert gode, men det er en vildfarelse. Der er også helt irrationelle synspunkter i den moderne videnskab, som ikke må drages i tvivl, drevet af forretningsinteresser
og et ønske om prestige. Især medicin er blevet et eftertragtet objekt
for dem, der tjener ekstraordinært godt på deres behandlingsmetoder og lægemidler. Jeg vil ikke komme ind på dette nu, men det er
tydeligt, at der ikke kun er tabere i Corona, men også vindere, og det
i meget stor skala. Alene de millioner af forsøg, der er foretaget på
verdensplan, og fortjenesten ved de milliarder af planlagte vaccinationer er uden sammenligning.
Der er naturligvis ingen, der rejser sig op og siger, at han ønsker at
snyde os alle, og at vi derfor skal følge ham. Nej, der skal være et
”højere mål”, et moralsk forsvarligt mål. Hvad med ”sundhed”, det er
vel det, alle ønsker, ikke sandt?
Præsterne ønsker jo kun det bedste for deres flokke. Som jeg sag-
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de, er tesen sundhed, modsætningen er død, og syntesen er vaccination eller tvangsforanstaltninger. Virussen har rollen som ondskab,
som djævelen, der ønsker at ødelægge os, og den, der er besat af
den, kan kun reddes af præsterne og lægerne.
Alle, der tvivler på denne tro, er også onde og ”bringer andre i fare”,
hvis de f.eks. ikke bærer maske eller går ud og fester - en sag for
inkvisitionen. Hele systemet følger mønstret for en storsindet puritansk religion. Ligesom hos puritanerne er de mest fanatiske troende dem, der følger præsterne under frygt og afkald (”så bliver jeg
bare hjemme, så går jeg bare med maske”) for om muligt at blive
reddet.
Så kommer der en, som blankt ignorerer hele besværgelsen, og
bagefter - åh helligbrøde! - ikke engang bliver syg som straf, så misundelse er stor. Sådan en person skal væk, for han ville afsløre dette teaters meningsløshed, hvis man tænkte over det. Så er det bedre ikke at tænke over det, men at følge flokken. Det er mere
behageligt.
Merkel brugte den pseudoreligiøse udklædning af coronavirus, da hun
kaldte det en ”katastrofe” og en ”visitation”. 463 Navnet ”Corona” er i øvrigt godt valgt: virussernes ”krone”, den kongelige klasse. Og nu bedes
alle gå på knæ og bede med: ”Corona er almægtig, og Drosten er hans
profet. Og fri os fra virussen. Amen.”
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Det juridiske aspekt
Mange mennesker har i de seneste måneder spurgt sig selv, om
regeringen har lov til at gribe så kraftigt ind i vores grundlæggende
rettigheder. Når alt kommer til alt, er indespærring og karantæne de
facto frihedsberøvelser, rejseforbud er begrænsninger i bevægelsesfriheden, obligatoriske masker bringer vores sundhed, dvs. vores ”fysiske integritet”, i fare, forbuddet mod religiøse tjenester krænker den frie religionsudøvelse, og de tvungne lukninger af hele
sektorer som f.eks. gastronomi, rejsearrangører, hoteller, kunstnere,
freelancere osv. forhindrer den frie udøvelse af ens erhverv og truer
i mange tilfælde ens eksistens.
Den tyske grundlov indeholder mange artikler, som er velmente og
lyder godt, men der er bagdøre. I mange artikler om grundlæggende
rettigheder står der, at de ”kun kan begrænses ved en forbundslov”.
Kort sagt: De kan begrænses.
Det er præcis, hvad den føderale regering praktiserer ved hjælp af loven om smittebeskyttelse.464 Denne blev godkendt af Folketinget, og siden da har den ikke længere været i høring. Kansleren, sundhedsministeren og ministerpræsidenterne i de 15 delstater regerer nu ”som en
herremand” i lukkede forhandlingsrunder. Resultaterne bekendtgøres
derefter for befolkningen på det offentlige tv.
Lederen af det liberale parti FDP, Lindner, kritiserede metoden som
”hemmeligt diplomati” og sagde, at parlamenterne ikke længere bør
omgås.
Det siger han sandsynligvis kun, fordi han ikke er medlem af det besluttende udvalg.
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De ”ensomme beslutninger fra oven” omfatter også den helt vilkårlige ”incidensrate” på 35 eller 50 positive testresultater pr. 100.000
indbyggere. Den har ingen videnskabelig baggrund, og også her
mangler referenceværdien: Hvor mange test, for pokker? Det er let
at overskride dette tal, man skal blot øge antallet af test, indtil de
falsk positive resultater bliver statistisk signifikante. Nogle læger har
gennemskuet dette trick og klager over det, men de fortsætter stædigt med at teste. Det vigtigste er, at politikerne endnu en gang kan
slippe chikanen løs mod befolkningen.
Bureaukratiets mange absurditeter bliver yderligere beriget af tal-lege, som de i øjeblikket praktiseres i Østrig: ”Eksempel: I kommunen
Hüttschlag med 900 indbyggere var der syv personer, der blev testet
positive. Hvis man ekstrapolerer syv dages forekomsten til 100.000
indbyggere, er 780 personer testet positive, og det officielle tal er
780 personer. Men 773 af dem findes ikke, de blev kun statistisk
beregnet. Så man har altså en ”forurenet” landsby. Og da Østrig hovedsageligt består af små samfund, bliver landet hurtigt til en superspredning.
I internationale sammenlignende statistikker for stater, hvor selv en
million indbyggere anvendes som referenceværdi, ligger små stater
som Qatar, Andorra og Vatikanet derfor i toppen af infektionstallene.
Der bor f.eks. ca. 800 mennesker i Vatikanstaten, hvoraf 26 er blevet
testet positive for Corona siden marts. Hvis man ekstrapolerer dette,
er der 32.000 tilfælde, dvs. flere end der er indbyggere.” 465
Men en ting bliver ofte glemt: Alle tvangsforanstaltninger er kun forordninger og ikke love.466 Men det skulle de være på grund af de alvorlige
indgreb i de grundlæggende rettigheder, som kun kan begrænses ved
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love, hvis de overhovedet kan begrænses. Forordninger kan ikke stå
over grundloven og dermed over de grundlæggende rettigheder - et
retsprincip, som konstant ignoreres.

I deres bekendtgørelser henviser myndighederne til § 28 i loven om
beskyttelse mod smitte, som giver mulighed for ”beskyttelsesforanstaltninger i tilfælde af smitte eller mistanke om smitte”, såsom karantæne, overvågning og, siden ændringen i juni, også begrænsninger i bevægelsesfriheden. Dette gælder dog for specifikke
individuelle tilfælde og ikke for befolkningen som helhed.

En hel nation er her sat under generel mistanke - alle er mistænkt.

Endvidere tillader § 28 kun begrænsninger i de grundlæggende rettigheder ”i det omfang og så længe det er nødvendigt for at forhindre
spredning af smitsomme sygdomme”. Dette fortolkes meget frit og
bredt, uden at der foretages nogen vurdering af foranstaltningernes
proportionalitet. Der er heller ingen faglig evaluering (vurdering) af
de hidtil trufne foranstaltninger for at se, om de overhovedet har opnået noget som helst. Regeringen og RKI ignorerer dette ganske
enkelt. Det er meget bekvemt at kunne vedtage regler uden at skulle begrunde eller diskutere dem. Det har ikke længere noget med
demokrati at gøre.
Desuden går domstolene sjældent imod regeringens politik. Dette
skyldes en særprægethed ved det tyske retssystem, som kun få
mennesker er klar over: Forbundsrepublikken Tyskland er det eneste land i Europa, hvor retsvæsenet ikke er uafhængigt, ikke engang
formelt set. Her er anklagemyndighederne underlagt delstaternes
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eller forbundsregeringens indenrigsministerier og er således bundet
af instrukser. Det betyder, at indenrigsministrene til enhver tid kan
forhindre, at der overhovedet rejses tiltale, og ”hvor der ikke er nogen anklager, er der heller ingen dommer”. Uanset hvor overbevist
en dommer er om en persons eller en myndigheds skyld, bliver der
uden en anklagemyndighed slet ingen retssag.
Hvorfor tror De, at de mange straffesager mod Merkel og hendes
indenrigsminister i 2015, som vedrørte talrige lovbrud i forbindelse
med den store åbning af grænsen, alle endte i papirkurven? Fordi
anklagemyndigheden ikke fik lov til at træffe foranstaltninger efter

indenrigsministeriets instrukser. Så enkelt er det i Tyskland - retsvæsenet er underlagt den udøvende magt. Der er ingen reel magtadskillelse i BRD. Derfor har EF-Domstolen udelukket FRG fra at bruge den europæiske arrestordre, indtil problemet er løst på et tidspunkt,
men det tvivler jeg på, at det bliver.
Ikke desto mindre vokser modstanden også blandt advokater, og
mange dommere er bekymrede over den udøvende magts formodninger. Mere end 60 dekreter udstedt af myndighederne er blevet
”omstødt” af domstolene over hele Tyskland, fordi de var ulovlige. 467
Men alt dette er ikke nok for sundhedsministeren, som ønsker at
udvide og endda skærpe sine særlige rettigheder. Det liberale parlamentsmedlem Konstantin Kuhle kritiserer, at et selvbevidst parlament ikke bør tillade dette magtskifte. 468
Den ulovlige udelukkelse af parlamenter kritiseres af mange jurister.
Mange er af den opfattelse, at infektionsbeskyttelsesloven i virkeligheden er en bemyndigelseslov, der kan bruges til at underminere
grundlæggende borgerrettigheder. Formanden for forfatningsdom-
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stolen i Rheinland-Pfalz, Lars Brocker, advarede om, at den særlige
rettighedsordning i corona-forordninger ikke er forfatningsmæssig,
fordi kun den udøvende magt handler. De alvorligste indskrænkninger af de grundlæggende rettigheder siden afslutningen af Anden
Verdenskrig mangler enhver demokratisk legitimitet. Regeringen er
klar over, at Coronas tvangsforanstaltninger er forfatningsstridige. 469
Den tidligere præsident for Forbundsforfatningsdomstolen, Hans-Jürgen Papier, siger, at de borgerlige frihedsrettigheder er i fare. Det er
ikke en lempelse af foranstaltningerne, der skal begrundes, men deres opretholdelse. Formålet med en retsstat er først og fremmest at
beskytte friheden. Man kan ikke retfærdiggøre ethvert indgreb i friheden med sundhedsbeskyttelse. 470
Man skal ”virkelig passe på”, at grundloven ikke undergraves af ad
hoc-nødforordninger, advarede han i et interview med avisen ”Süddeutsche Zeitung” med henvisning til udkastet til epidemiloven.
i Nordrhein-Westfalen som et eksempel. Ifølge dette skulle læger og
sygeplejersker kunne forpligtes til at udføre et bestemt arbejde der,
men det er ikke muligt i henhold til grundlovens artikel 12. Grundlæggende rettigheder berøres heller ikke i krigstid, og det bør gælde
alle så meget desto mere i denne nødsituation, sagde Papier. 471
Hans Michael Heinig, forfatningsretsekspert fra Göttingen, advarede
om, at ”vores samfund kan forvandle sig fra en demokratisk retsstat
til en fascistisk hysterisk hygiejnestat på meget kort tid”, og Oliver
Lepsius, forfatningsretsekspert fra Münster, sagde i et WDR-tv-program, at: ”Spærringen i marts og april var under alle omstændigheder forfatningsstridig, i hvert fald i store dele, fordi der blev grebet
uforholdsmæssigt ind, der blev truffet mange foranstaltninger, som
ikke kan retfærdiggøres. Der vil ikke blive tale om en ny lockdown,
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som ville være ulovlig i den form, vi oplever den i dag!”472 Men det
forhindrede ikke regeringen i at begå yderligere overtrædelser af
loven, som vi kender den nu.
Det er også irriterende, at mange politikere ikke engang overholder
de regler, som de piner befolkningen med. I parlamentet skal de
bære masker, så det ikke er så synligt, men med instruktionen om at
holde pause hvert 30. minut på grund af iltmangel. Men det er meningen, at vores børn skal kvæles under masken i en eller flere skoletimer. Eller Socialdemokratiet fejrede det tabte valg i delstaten
NRW med en kæmpe fest, tæt sammen og uden masker. Der var
protester - og hvad så? Jeg har ikke hørt noget om bøder.
”Nu har Corona-aristokratiet sikret sig endnu et privilegium: Når politikere rejser til såkaldte risikoområder (f.eks. til Berlin), behøver de
blot at hævde, at de gør det ’inden for rammerne af deres mandat’,
og allerede nu - hvilket mirakel - er de immune over for infektioner.
Derfor er det ikke nødvendigt med en 14-dages karantæne.
Dette medicinske mirakel, at man er immuniseret mod Corona gennem sit erhverv, påvirker også beslægtede grupper: ”Ifølge Berlin-forordningen skal alle personer, hvis aktiviteter er absolut nødvendige for at sikre, at folkerepræsentationen, regeringen og
forvaltningen af føderationen, delstaterne og kommunerne kan fungere, er fritaget for karantæneforpligtelsen”. Arbejdsgiveren bestemmer, hvem der er omfattet af ”tvingende nødvendighed”.
Hvor er opråbet fra Dr. Christian Drosten? Hvor er de hysteriske advarselsråb fra Karl Lauterbach? Intet at høre. Det ser ikke ud til at
være et problem. Men det bør stå klart: I en rigtig pandemi, f.eks.
med Ebola, ville denne forordning ikke have en chance. Men vi taler
ikke om så farlige patogener. “473
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I Tyskland har vi faktisk en institution, som skal beskytte forfatningen: Forbundskontoret for forfatningsbeskyttelse. Men hvor er den,
når man har brug for den? Den har tilsyneladende travlt med at opspore højre- og venstreekstremister, som ikke ville være i stand til at
bringe forfatningen alvorligt i fare. Den virkelige fare for grundloven
kommer i øjeblikket fra regeringen selv. Men det må man jo først
komme med.
I Østrig erklærede forfatningsdomstolen i slutningen af oktober følgende bestemmelser for forfatningsstridige på grund af manglende
”dokumentation for proportionalitet og nødvendighed”: 1) forbud mod
at gå ind på restauranter, 2) restriktioner vedrørende adgang for
grupper af besøgende til restauranter, 3) forbud mod arrangementer
med mere end ti personer (diskoteker osv.) og 4) pligt til at bære
maske på lukkede offentlige steder. Denne afgørelse giver nu alle
iværksættere i Østrig mulighed for at gøre krav på erstatning fra staten. 474
I fuldstændig uvidenhed om denne afgørelse indførte den østrigske
regering to dage senere en lockdown for hele november måned.
Kultur, sport, gastronomi (bortset fra leveringstjenester), hoteller og
ovenikøbet et natligt udgangsforbud fra kl. 20.00 til 06.00 vil være
lukket.
I England har et advokatfirma meldt sig for at anklage hvert eneste
parlamentsmedlem, der stemte for Corona-loven, for bedrageri, forræderi og folkedrab. Disse er de første anklager om forræderi siden
2. verdenskrig. 475

I Bayern ønskede en advokat, at forvaltningsdomstolen skulle undersøge, om de Corona-begrænsninger, som delstatsregeringen
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havde indført, var ulovlige. Med henblik herpå anmodede hun sundhedsministeriet om aktindsigt i beslutningerne om spærringerne, så
man kunne få et overblik over, hvad beslutningerne var baseret på.
Domstolen skulle vurdere, om regeringens vurdering var forfatningsmæssig. Ministeriet svarede, at der ikke var nogen akter om dette.
Lockdown var altså blevet besluttet ”bare sådan lige”, uden en fareog risikovurdering, uden en plan - uigennemsigtig og udemokratisk.
476

Denne procedure med vilkårlig udstedelse af regler, der ikke er forståelige, hverken i deres begrundelse eller logik, er gennemgående
i hele republikken. Der breder sig en atmosfære af vilkårlighed fra
vildtseende embedsmænd og sundhedsmyndigheder. Der udstedes
åbenbart meningsløse bestemmelser, der udstedes høje bøder, der
rippes op, der erstattes af nye standarder, der strammes og lempes
igen, bortset fra én ting: de afskaffes. Folk er simpelthen trætte af
det.
På et eller andet tidspunkt vil regeringens arrogante magtmisbrug
blive afsløret. Man kan kun håbe, at det ikke varer for længe.

Den juridiske situation ved den anden lockdown i november
2020: Et ”statskup” fra oven
Allerede i september blev befolkningen forberedt på en ”anden bølge” af medierne. I oktober blev denne fremkaldt af den en enorm
stigning i antallet af test til 1,6 millioner om ugen477 med yderligere
krydsreaktioner med andre influenzavirus.
Med efteråret og vinteren vil den sædvanlige influenzadødelighed
også stige igen, og ligesom i foråret vil den blive regnet med blandt
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coronadødsfaldene. Dette vil så blive brugt til at ”retfærdiggøre” endnu strengere foranstaltninger. Tidsbegrænsningen af foranstaltningerne indtil slutningen af november er kun en farce. For at holde
modstanden mod dem lille, efterlader man befolkningen med et håb
om en forbedring af situationen indtil videre. De skal stadig håbe på
en jul med rejse- og forsamlingsfrihed, som en gulerod, der dingles
foran æslets næse, så det bliver ved med at løbe. Men julemarkederne er allerede blevet aflyst, og der bliver nok heller ikke nogle
nytårsfester.
Vi ved af erfaringerne fra den første lockdown, at den ikke havde
nogen effekt på infektionstallene, og det ved ”dem deroppe” også.
De nye restriktioner er rent politiske. Advokaterne er forfærdede, og
nogle taler om et ”kup fra oven”. For de afgørelser fra forvaltningsdomstolene, som havde annulleret udgangsforbud eller maskekravet, f.eks. i Heidelberg, som ”forfatningsstridige”, ignoreres simpelthen. Efter parlamentet er nu også retsvæsenet blevet omgået, og
den udøvende magt regerer alene, uden debat. Dette er kendetegnende for et diktatur, at det ophæver magtens adskillelse - engang
et stort gode i demokratiet.
Noget lignende skete sidst i Tyskland i 1933 med ”bemyndigelsesloven”.
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Den eneste, der virkede utilpas over dette, var Thüringens mi-

nisterpræsident, fordi han krævede, at Forbundsdagen erklærede
”sundhedskrise-tilstand”. Dette ville i det mindste formelt set legalisere
begrænsningerne af de grundlæggende rettigheder, for ifølge grundlovens artikel 81 kan dette kun ske i en nødsituation. 479
Men regeringen tilsidesætter også andre juridiske principper ved at
tillade ”samarbejde mellem den føderale og statslige regering” under kontrol. Det betyder, at det føderale politi, den føderale grænsevagt og de føderale væbnede styrker nu også kan deltage i eftersøg-
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ningen af overtrædelser. Desuden kan der fremover foretages kontrol
”uden mistanke”, dvs. uden konkrete tegn på overtrædelse, især
”tæt på grænsen”. Hvorfor virussen skulle være mere aktiv nær
grænsen end langt fra grænsen, er mig en gåde. Hvis talsmand
Lauterbach, som er talsmandens darling i talkshows, så slipper af
sted med forslaget om at afskaffe hjemmets ukrænkelighed, så er
det ikke Kristusbarnet eller julemanden, der kommer juleaften, men
politiet for at kontrollere, om der er for mange mennesker, der fejrer
sammen og - Gud forbyde det - måske endda synger!

Selv hvis foranstaltningerne ophører på et tidspunkt, vil tusindvis af
restauratører, hotelansatte, kunstnere og arrangører af arrangementer osv. osv. igen være insolvente. Alligevel giver fakta ingen grund
til det hele. RKI offentliggjorde, at de fleste infektioner sker i hjemmet, efterfulgt af hospitaler og plejehjem. 480 På restauranter var der
kun en hundrededel så mange infektioner som i hjemmet, og af alle
steder er de ved at blive lukket! Dette er ren chikane. Ifølge RKI forekommer kun 3,5% af infektionerne i fritidsaktiviteter, 0,7% i daginstitutioner, skoler eller universiteter, 0,5% på restauranter, men 56% i
private husholdninger. 481
Det er meget mærkeligt, at delstaten Sachsen-Anhalt også har indført lockdown, for som premierministeren understregede, var det
ikke engang nødvendigt på grund af infektionstallene, men de vil
med på grund af ”national solidaritet”.
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Det er den mest tåbelige

begrundelse for ødelæggelse af levebrød, jeg nogensinde har hørt:
med solidaritet til afgrunden.
Bortset fra de kunstige positive tal er der ikke nogen væsentlig stigning i antallet af personer, der rent faktisk er blevet syge eller døde.
Man behøver blot at se på RKI-rapporterne: Statistikken over akutte
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luftvejssygdomme ”Flu Web”483 eller den allerede beskrevne vagtordning hos RKI. Forfatteren Michael W. Alberts opsummerede dette i
artiklen ”Where is the emergency?” med det resultat, at antallet af
luftvejssygdomme i vagt-lægepraksisserne, i patientdataene på influenza-web, såvel som på hospitalerne, alle er i det normale område.
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De ligger ikke over niveauet fra året før, og der var ikke et

eneste Covid19-tilfælde hos børn under 14 år.
Men ”der kunne være flere”, og der er nok intensivpladser, men der
er mangel på personale osv., fortæller agitatorerne os på alle kanaler. Den konservative partileder Armin Laschet hævdede den 28. oktober, at vi ikke befinder os i undtagelsestilstand, men at vi på et
tidspunkt kan ende i en sådan. Ja, der kan udbryde krig, men vi
indfører ikke krigsret nu på forebyggende vis. Vi står over for en
”undtagelsestilstand” uden undtagelsestilstand.

Selv avisen ”Die Welt” bragte d. 29.10.20 en overskrift om, at lockdownen ville kun fungere, hvis tyskerne opgav logisk tænkning. 485 Men det
har de fleste af dem allerede gjort, og det er derfor, det fungerer så godt.
Det, der er blevet skjult for den tyske offentlighed, er stemningsskiftet i WHO, som ellers ynder at citere, i oktober, samtidig med skræmmebilledet i de tyske medier:

• WHO’s regionale direktør for nødsituationer, Dorit Nitzan,
sagde i oktober, at der i øjeblikket ikke er nogen anden
Corona-bølge. WHO har bemærket antallet af smittede
personer er faldende. 486
• En af WHO’s seks særlige udsendinge, Dr. David Nabar221

ro, sagde i et interview i det britiske magasin The Spectator den 8. oktober: Verdenssundhedsorganisationen går
ikke ind for, at lockdown er det primære middel til at kontrollere denne virus. Og derfor appellerer vi virkelig til verdens ledere: Hold op med at bruge lockdowns som jeres
primære kontrolmiddel, udvikl bedre systemer til det, men
husk – lock down har kun én konsekvens - at gøre fattige mange gange fattigere.” 487
• I begyndelsen af oktober blev WHO-bulletinen af professor John om dødeligheden blandt Covid19-patienter offentliggjort. Den førende epidemiologiste har evalueret
61 undersøgelser, hvori infektionsraten for befolkningsgrupper er blevet undersøgt. Han sammenlignede dataene med de officielle COVID-19-dødsfald i de respektive
studier og korrigerede resultaterne for antallet af antistoftyper testet og fandt, at på 51 undersøgte steder var
dødeligheden blandt personer i gennemsnit kun 0,27 %
(korrigeret 0,23 %), hvilket er en stigning på 0,27 % (korrigeret 0,23 %), hvilket ikke kan begrunde spærringer,
masker eller afstandsregler. 488 Nu er det officielle hos
WHO, at dødeligheden af Corona er i samme størrelsesorden som den af influenza.
Alt dette ignoreres af regeringen og de misvisende medier for at kunne
gennemføre ”kuppet ovenfra”. Demokratiet er truet, den er allerede de
facto blevet afskaffet.
Desuden kræver CDU i Baden-Württemberg, at frivillige politifolk
skal bruges til at overvåge overholdelsen af Corona-reglerne. ”Fordi
den frivillige politimand ligner en normal politibetjent. Selv om de
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ikke er offentligt ansatte og kun har en begrænset uddannelse, bærer de et tjenestevåben og en uniform. Grundlæggende uddannelse
for politi
frivillige er 84 timer, og efteruddannelse er 18 timer om året

”.
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Man undrer sig over, hvordan de vil håndtere våbnet under den hurtige træning. I § 65 i politiloven i Nordrhein-Westfalen står der: ”Skudvåben må kun anvendes mod personer i en menneskemængde, hvis
der begås alvorlige voldshandlinger af dem eller fra dem eller er
overhængende, og andre foranstaltninger ikke lover nogen succes.
At bedømme dette ved en demonstration kræver erfaring og gode
nerver. Og § 64 siger: ”Skydevåben må kun anvendes mod personer
for at forhindre, at en person med magt bliver løsladt fra officiel frihedsberøvelse.” Hvad sker der, hvis en person ikke ønsker at blive
sat i karantæne og undslipper? Må de så skydes? Skridtet mod en
politistat er lille.
I mellemtiden er det bayerske politi ved at opgradere, idet de har
købt to nye pansrede ”offensive køretøjer” med våbenstationer og
en MG på en roterende ringmontering. De ligner infanterikampkøretøjer og er ideelle til indenlandske operationer, for i stedet for ”Bundeswehr” (hæren), som ifølge forfatningsloven ikke må optræde på
nationalt område, står der ”Politi”. 490
Videobloggeren Milena Preradovic advarede om, at når først frihedsrettighederne er blevet fjernet, bliver de ikke hurtigt givet tilbage, så
folk vænner sig til dem, og den næste generation ved ikke engang,
at de engang har eksisteret.491
Et andet forsøg på at underminere demokratiet er en ”udarbejdelse”
fra Forbundsdagens videnskabelige tjeneste fra juli 2020, som dog
først blev kendt i oktober. Det drejer sig om muligheden for at udsky-
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de det planlagte valg til Forbundsdagen i 2021 ”på grund af Corona”
- i op til 48 måneder! Freelancejournalist Boris Reitschuster kommenterer:
”Hvis vi ikke levede i en tid, hvor gårsdagens ”konspirationsteori” alt
for ofte er morgendagens virkelighed, ville jeg have grinet i foråret,
da insidere fortalte mig, at der var tanker om at udskyde det føderale valg i 2021. At give dermed Angela Merkel og hendes hold en
”mandatforlængelse”. Gratis, så at sige, uden at vælgerne behøver
at give deres samtykke. Jeg håbede inderligt, at oplysningerne var
et ”hoax”. Med andre ord, et grimt rygte. ”492 Lad os se, jeg ville ikke
sætte det over Merkel og hendes ministre.
Kritikken af den nye spærring, der på en sjov måde kaldes ”lockdown light”, kom ikke kun fra advokater, men også fra læger og forskere. Lederen af sammenslutningen af de lovpligtige sygesikringslæger (Kassenärztliche Vereinigung), Andreas Gassen, mener
ikke, at de generelle lockdown-bestemmelser er effektive, som man
kan se det i Spanien og Italien, hvor antallet stiger på trods af lockdown’en. Man kan ikke sætte hele lande eller kontinenter i en slags
koma i månedsvis. 493Jo, det kan du - desværre.

Addendum: De grundlæggende rettigheder ophører d.
18.11.2020
Efter at ovenstående kapitler blev skrevet, blev loven om beskyttelse mod infektioner ændret massivt: Trods massive protester og en
fredelig demonstration i Berlin, der blev slået ned med vandkanoner
og peberspray, vedtog parlamentet med simpelt flertal den ændring,
der giver sundhedsmyndighederne mulighed for en massiv be-
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grænsning af grundlæggende rettigheder uden parlamentets deltagelse. Oppositionen samt ti yderst modige parlamentsmedlemmer
fra regeringspartierne stemte imod.
De mest alarmerende punkter er:

• Vaccination er obligatorisk: Alle, der vender tilbage til
Tyskland fra et område, skal enten fremvise et vaccinationscertifikat eller gennemgå en obligatorisk undersøgelse. (§ 36, stk. 10, nr. 1b).
• Alle offentlige transportmidler (bus, tog, fly, skib) samt lufthavne,
• togstationer osv. bør straks indberette ”mistænkte” sygdomme og infektioner til folkesundhedsvæsenet. (§ 36,
stk. 10, nr. 2, litra f)).
• Alle, der vender tilbage fra et udenlandsk ”risikoområde”,
skal registrere sig i en database ved deres hjemkomst og
oplyse, hvor de har opholdt sig før og efter de har krydset
grænsen. (§36, stk. 8)
• De føderale væbnede styrker skal sikre, at corona-beskyttelses-foranstaltningerne overholdes (§ 54a).
• Det er meningen, at RKI skal overvåge virologi og borgernes sundhed. Selv om navnet er anonymiseret, er det let
at bestemme det via algoritmer på baggrund af de øvrige
obligatoriske data. (§13 stk.)
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• Sundhedsministeriet får en række nye beføjelser: ”Sundhedsministeriet får beføjelse til at fastsætte ved lov uden
forbundsrådets samtykke...”
• Her fastsættes det meningsløse tal ”50 tilfælde pr. 100.000”,
og der opregnes en hel række foranstaltninger, som skal
træde i kraft: Lukning af restauranter, kultur- og fritidsfaciliteter og centre, forbud mod alkohol, forbud mod møder og naturligvis maske- og afstandsforpligtelse. (§28a)
• Loven siger, at den permanent begrænser de grundlæggende rettigheder: ”Artikel 16 og 17 begrænser de grundlæggende rettigheder til personlig frihed (artikel 2, stk. 2,
anden sætning, GG), forsamlingsfrihed (artikel 8 GG), bevægelsesfrihed (artikel 11, stk. 1, GG) og fri bevægelighed (artikel 11, stk. 1, GG). boligens ukrænkelighed (artikel 13, stk. 1, i GG).” (§7)“ 494

Det pinlige er, at man med denne sikring af tvangsforanstaltningerne
indirekte indrømmer, at forordningerne før d. 18.11. ganske enkelt
ikke var forfatningsmæssige, som jeg allerede har forklaret ovenfor.
Loven495 gælder næsten på ubestemt tid, så længe parlamentet ikke
erklærer ”epidemien” for overstået. Det farlige er, at den ikke kun gør
gælder for Covid19, hvilket betyder, at loven kan anvendes når som
helst i tilfælde af en ”trusselsituation”, f.eks. en influenzabølge. Er
diktaturet med permanente pandemier på vej nu?
Den hast, hvormed loven blev hastet igennem, er også mistænkelig:
Samme dag blev anden- og tredjebehandlingen afholdt i parlamen226

tet og vedtaget med det samme, om eftermiddagen blev Forbundsrådet indkaldt til afstemning, og om aftenen underskrev forbundsformanden den. Derfor kunne den træde i kraft allerede næste dag.
En ansat i parlamentet, som ønsker at forblive anonym, fortalte journalist Boris Reitschuster: ”At en så vigtig lov med så vidtrækkende
konsekvenser bliver presset igennem på denne måde, er en nyhed
og en hån mod de demokratiske principper. Dette er intet andet end
et skuespil, proceduren følges kun proforma, parlamentsmedlemmerne opfordres kun til at stemme proforma. Faktisk er Forbundsdagen kun nødvendig for at spille demokrati. Den styres oppefra og
ned med instrukser.” Angela Merkel kender denne regeringsstil fra
[den tidligere socialistiske] Tyske Demokratiske Republik, [hvorfra
hun stammer], siger medarbejderen spidst: ”Det minder mig om demokratisk centralisme’, en idé, som Lenin engang introducerede”. 496
Ordet ”Enabling Act” gik rundt og vakte forargelse i medierne, da
såkaldte ”nazi-sammenligninger” er kendt for at være forbeholdt
venstreorienterede og mainstream-folk. Men sammenligningen er
ikke alt for langt ude, da ordet ”bemyndigelse” eller ”autorisation”
optræder 24 gange på lovens 38 sider i forskellige sammenhænge.
Det er også usædvanligt, at det engelske begreb ”surveillance” optræder flere gange i en tysk lov. Så det er for tyskerne ikke så indlysende, hvad der menes. Desuden finder vi ordet ”forbud” 7 gange, 8
gange ”restriktion”, 10 gange ”adskillelse”, 12 gange ”kontrol”, 13
gange ”afstand”, 16 gange ”forbud”, 24 gange ”forbud”, 48 gange
”kontakt”, 59 gange ”vaccination” og 113 gange ”forpligtelse”.
Selv FN’s kommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet,
advarede om en menneskerettighedskatastrofe, fordi mange demokratiske rettigheder begrænses på verdensplan på grund af Corona.
Nødlove bør ikke bruges som et våben mod oppositionen, til at kon-
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trollere befolkningen eller endog til at bevare magten. Retsstatsprincippet skal bevares selv i en krise, og foranstaltningerne skal tidsbegrænses. 497
Den franske filosof Montesquieu sagde engang:
”Der findes ikke noget grusommere tyranni end det, der udøves under lovens dække og med et skin af retfærdighed; for det er som at
drukne ulykkelige på den planke, som de har reddet sig selv på.”
En lov, der ligner den tyske, blev imidlertid forhindret i Danmark af
massive protester. Demonstranterne havde i ni dage højlydt givet
udtryk for deres utilfredshed med pander og gryder foran det danske
parlament uden at blive angrebet med vandkanoner. D. 16. november trak regeringen loven tilbage. Nyheden blev undertrykt i de etablerede medier - så vidt jeg ved i hele Europa.498
Men også en af de lateralt tænkende jurister, Ralf Ludwig, ser en
mulighed i den nye lov. Ifølge § 28a, stk. 2, i smittebeskyttelsesloven
er foranstaltninger kun tilladte, hvis der er tale om infektioner. Testpositive personer er imidlertid ikke smittede. Ludwig siger, at sundhedsmyndighederne nu har bevisbyrden for eksisterende infektioner, dvs. at der skal bevises et ”agens, der kan opformeres”, fordi
kun dette er smitsomt. Uden et sådant agens kan der ikke træffes
nogen foranstaltninger. Ellers ville alle ansatte være ansvarlige til
retsforfølgning, hvis beviset ikke blev fremlagt. 499
Spørgsmålet er stadig, om anklagemyndighederne vil acceptere sådanne klager, da de er ”instruktionsbundne” i Tyskland.
Ludwig henviser til en afgørelse fra den portugisiske appelret, som
dagen før havde erklæret en afgørelse truffet af Azorernes Sundhedsstyrelse Afdeling for at være ulovlig. 500 Fire tyske turister skulle
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sættes i karantæne, den ene var PCR-positiv, de andre havde ”kontakt” med ham, som det også reguleres i mange lande.

Retten konkluderede, at en PCR-test ikke beviser infektion. Med en
CT på mere end 35 cyklusser, som det er almindeligt i de fleste laboratorier i Europa og USA, er sandsynligheden for, at resultatet er
falsk-positivt, 97 %. Da antallet af cyklusser i portugisiske laboratorier er ukendt, er der ikke noget bevis for infektion. Desuden er det
ikke tilladt at stille en diagnose uden en autoriseret læge. Så det
kunne ikke fastslås, om personen blev smittet, og om de andre blev
udsat for en risiko. 501
Dette blev straks fulgt op af et ramaskrig fra den portugisiske presse, der hævdede, at dommerne havde ”overskredet deres beføjelser” og krævede disciplinære foranstaltninger mod dem. Landets
øverste retsråd gennemgik sagen, gav dommerne medhold og afviste disciplinære foranstaltninger. 502
Med dommernes videnskabeligt korrekte argumentation kan den
”epidemiske situation” omstødes på verdensplan, fordi: Når der ikke
er påvist noget patogen, er der ikke tale om en pandemi.

Kritikken fra eksperter
Selvfølgelig har der siden begyndelsen af Corona-krisen været eksperter, der har modsagt den officielle propaganda. Jeg vil nævne
nogle af dem, men listen er på ingen måde komplet, og der kommer
flere til hver dag. Alle de nævnte personer er lette at finde på internettet, på videoplatforme og Telegram.
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• Blandt de første var Dr. Wolfgang Wodarg, for hvem det
må have virket som et déjà vu fra svineinfluenza-æraen.
• Prof. Sucharid Bhakti advarede også meget tidligt og
skrev om det sammen med sin kone: ”Corona - Falsk
alarm?”
• ENT-lægen Dr. Bodo Schiffmann var medstifter af det
coronakritiske parti ”Resistance 2020”, men han vendte
sig bort fra projektet og har siden koncentreret sig om
foredrag i hele Tyskland.
• Sammen med den engagerede Samuel Eckert, der på
kort tid fik succes som koronakritisk blogger, tog han
rundt i landet med en tourbus for at organisere information. I mellemtiden er han blevet fyret fra sin praksis og
truet med et professionelt forbud. 503
• Dr. Claus Köhnlein, som har udgivet vaccinekritiske bøger,
giver informative interviews på internettet.
• I USA er professor John Ioannidis anerkendt. Han er den
mest citerede videnskabsmand på verdensplan.
• Da parlamentet har afvist at nedsætte et undersøgelsesudvalg, blev ”Corona Investigating Committee” nedsat af
erfarne advokater med støtte fra lægerne. Læger og andre eksperter får deres mening til kende og høringerne
dokumenteres på video og lægges ud på nettet. 504
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• Lægen Dr. Heiko Schöning fra Hamburg er medstifter af ”for
Enlightenment Foundation. ”505 (Deres bank lukkede simpelthen kontoen og returnerede donationerne til donorerne).
• En gruppe på seks sundhedseksperter omkring sundhedsvidenskabsmanden Schrappe udarbejdede et kritisk ”afhandlingspapir om pandemien”. 5
• Krisestyringsafdelingen KM4 i det føderale indenrigsministerium udarbejdede den detaljerede rapport ”Analyse
af krisestyring” sammen med ti eksterne læger og medicinske eksperter fra tyske universiteter. Rapporten viser
alvorlige fejl i regeringens krisestyring, mangler i reguleringen af pandemier og konkluderer, at Corona-krisen
var en falsk alarm, men rapporten blev hverken lyttet til
eller offentliggjort. Forfatteren beskyldte derefter regeringen for at ignorere eksperterne, men ministeriet forblev
tavst. Derefter lækkede en BMI-medarbejder, regeringsråd Stephan Kohn, rapporten til
• medierne, hvilket skabte en vis opstandelse. Kohn blev
suspenderet fra tjenesten og udelukket fra ministeriet. 508
• Læger og videnskabsmænd fra ”Mediziner und Wissenschaft Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.” (Læger for sundhed, frihed og demokrati) blev af den nye
”Frankfurter Allgemeine Zeitung” nægtet at placere en betalt reklame omhandlende coronaforanstaltningerne.
• I et åbent brev opfordrer mere end 300 belgiske læger og
1.100 fagfolk deres regering til straks at stoppe disse foranstaltninger. De siger, at de er uforholdsmæssigt store og gør
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mere skade end
• gavn. Der er ingen medicinsk begrundelse for denne politik.
510

• Dr. Beda M. Stadler, professor emeritus i immunologi og
direktør for instituttet for immunologi ved universitetet, kritiserede Corona-politikken i avisen ”Zürcher Welt” og i andre medier. 511
• Lederen af den nationale sammenslutning af lovpligtige
læger i sundhedssektoren Andreas Gassen, advarer mod
overdrevne foranstaltninger. Selv 10.000 infektioner om
dagen ville ikke være et problem, da kun én ud af 1.000
bliver alvorligt syg, som det er tilfældet i øjeblikket. Han
ser heller ikke mangel på sengepladser på hospitalerne.
512

• Lederen af Frankfurts afdeling for folkesundhed, professor Gottschalk, anbefalede, at man ikke kun lytter til virologer, men også til pandemi-specialister, og at man ikke
fokuserer for meget på infektion. Der er et presserende
behov for en bred offentlig diskussion om pandemibekæmpelse. 513
• Lederen af sundhedsafdelingen i Aichach-Friedberg,
Friedrich Pürner, er enig i denne kritik og siger, at infektionstallet ikke er en pålidelig indikator, og betvivler effektiviteten af maskebrug hos børn. Dr. Pürner blev overflyttet
på grund af hans kritik. 514
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• Charité chef epidemiolog Stefan Willich foreslog, at den
ikke længere brugbare grænse på 50 nye infektioner skulle genovervejes.515
• D. 4.10.20 offentliggjorde forskere fra Oxford, Harvard og
Stanford Universitet ”Great Barrington-erklæringen”. 516 I den
opfordrede de til at stoppe lockdowns og tvangsforanstaltninger for at opnå flok-immunitet. 7.500 videnskabsmænd,
17.500 læger og 270.00
• borgere underskrevet. 517
• Professor Matthias Schrappe, der er specialist i smitsomme sygdomme og medlem af det tyske råd af sundhedseksperter og andre forskere, kritiserede regeringen for
sjette gang i november og opfordrede den til at revidere
foranstaltningerne. De anser incidensværdien for at være
helt urealistisk og ikke er en god politik. For at holde sig
permanent under denne grænse er det nødvendigt med
en uendelig spærring. Han mener, at den føderale regering er uimodtagelige for konsultation. ”518 I et tv-interview
kritiserede professoren RKI’s tal for sagerne og sagde, at
de ikke var det papir værd, de var skrevet på. RKI er politisk styret, fordi det er underlagt sundhedsministeriet.
Corona-dagsordenen er placeret i en situation af usikkerhed og grundlæggende rettigheder begrænses uden at
have brugbare tal. Som videnskabsmand er det uacceptabelt at indføre sådanne restriktioner uden et solidt
grundlag.519
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Virolog og toppatolog Dr. Roger Hodkinson fra Canada er også administrerende direktør for et bioteknologisk firma, der producerer
COVID-test. Han siger: ”Der er tale om et helt ubegrundet offentligt
hysteri, som er drevet af medierne og politikere. Det er skandaløst.
Det er det største svindelnummer, der nogensinde er blevet begået
over for en intetanende offentlighed.
Der er absolut intet, der kan gøres for at dæmme op for denne virus.
Bortset fra at beskytte ældre, mere sårbare mennesker. Det bør ikke
ses som andet end en dårlig influenzasæson....
Masker er fuldstændig ubrugelige. Der er ingen dokumentation for
deres effektivitet. Papirmasker og stofmasker er blot et signal .... på
lydighed. At se disse ulykkelige, uvidende mennesker - jeg siger ikke
dette i nedsættende forstand - at se disse mennesker løbe rundt
som lemminger og adlyde uden nogen form for viden, når man sætter masken på deres ansigt ...
Og et par ord om prøverne: Jeg vil gerne understrege, at positive
testresultater, der er understreget med fluorescerende farve, ikke er
ensbetydende med klinisk infektion. Det giver blot næring til det offentlige hysteri, og alle test bør stoppe....
Du bør holde dig helt ude af medicinalbranchen. De bliver vildledt af
den ledende overlæge i sundhedsministeriet i denne provins. Jeg er
fuldstændig forarget over, at dette sker på dette niveau. I morgen
skal alt dette stoppe. ”520
En anden kompetent kritiker er den tidligere vicepræsident og videnskabelige chef for Pfizer, Dr. Michael Yeadon, så at sige et ”nøglevidne” fra medicinalindustrien. Han sagde: ”Der er ingen videnskabelige beviser, der tyder på en anden bølge”, og påpegede, at falske
positive resultater fra de upålidelige Covid 19-tests bruges til at op-
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finde en ”anden bølge” baseret på ”nye tilfælde”. ”Mere end halvdelen af de positive testresultater er sandsynligvis falske, muligvis alle
sammen. Hvis det ikke var for de testdata, man bliver ved med at få
fra TV, ville man med rette konkludere, at pandemien var ovre, fordi
der ikke sker ret meget.... Det er nu anerkendt, at mindst 30% af vores befolkning havde immunologisk genkendelse af dette nye virus,
før det overhovedet var der ... Covid-19 er nyt, men coronavirussen
er det ikke.
Epidemiologiske undersøgelser viser, at med det immunitetsniveau,
der allerede er til stede - hvilket vi realistisk set kan antage i dag skal kun 15-20 % af befolkningen smittes for at standse spredningen
af virus. “ 521
Nu opstår spørgsmålet, hvorfor næsten ingen af disse højt profilerede eksperter blev rapporteret i fjernsynet, hvilket bringer os til det
næste emne:

Mediernes rolle
I årevis har vi observeret en standardisering af rapporteringen i de
såkaldte ”mainstream-medier”. Dette omfatter tv-kanalerne, offentlige og private, samt de kendte aviser og magasiner, herunder deres
onlineportaler.522 Dette skyldes til dels økonomiske årsager, i hvert
fald for de private og trykte mediers vedkommende. Som følge af de
faldende salgstal, som er helt selvforskyldt på grund af ensidig rapportering, er der blevet nedlagt arbejdspladser og nedskåret intern
research. I dag kommer 80% af rapporterne fra de store presseagenturer og er kun let omformuleret. Derfor kan man læse stort set
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det samme i alle aviser, blot med andre ord, hvis overhovedet. Kun
den lokale del er stadig skrevet af aviserne selv.
Men det berører ikke de ”public service”-tv-stationer, da de finansieres af obligatoriske afgifter og svømmer i penge. De har stadig råd
til store redaktioner og udenlandske korrespondenter og kan rapportere uafhængigt og kritisk. Men faktum er: Det gør de ikke. Kritik af
regeringens politik kan man som tidligere kun høre om mindre vigtige emner. Regeringens overordnede kurs bliver ikke blot sparet,
men ”solgt” til publikum i stil med retsreportage, som om det var
betalt reklame.
Dr. Wodarg bemærker, at politik styrer journalisterne her, selv om
det i virkeligheden burde være omvendt. De ledende poster besættes af radio- og tv-råd, og disse er politisk dominerede. 523
Den nye direktør for ARD524 TV Christine Strobl er f.eks. hustru til
Baden-Württembergs indenrigsminister og næstformand for det konservative parti CDU. Men ikke nok med det: Hun er også datter
af parlamentsformand Wolfgang Schäuble. Så vi behøver ikke at
blive overrasket over rapporteringen.
Det, der engang skulle sikre pluralisme i rapporteringen, er blevet til
en ensartet svamp i samme grad som partierne har udviklet sig til ét
stort ensartet parti, der ikke længere repræsenterer alle farver, men
kun nuancer af en enkelt farve. Kun AfD (patriotpartiet) tolereres
som et ”grumset barn” og bekæmpes efter devisen: ”Se, vi er trods
alt stadig et demokrati, for vi forbyder dem ikke.”

De offentlige medier har stadig den største rækkevidde, når det gælder nyheder. Det er her, at det meste af propagandaen om Corona
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foregår, især i nyhedsudsendelserne ”Tagesthemen”, ”heute” og de
mange specialprogrammer og talkshows. Det, der længe har stået
klart for den opmærksomme seer, blev bekræftet af undersøgelsen
”The Narrowing of the World. Om den mediemæssige opbygning af
Tyskland under Covid-19”. To kulturforskere, Dennis Gräf og Martin
Hennig, har gjort sig den ulejlighed at se mere end 90 udgaver af
”ZDF TV Special” og ”ARD Extra” mellem marts og maj 2020 og at
analysere dem på grundlag af billeder og ord (de har min medfølelse).
De konkluderede, at ikke kun emnet ”corona-krisen”, men også selve rapporteringsformen fremkaldte ”fare” og ”krise”. Billederne ville
svare til billederne fra Hollywood-film som f.eks. virale thrillere eller
apokalyptiske visioner om den sidste tid, dvs. tomme steder og forladte butikker. Der anvendes strategier for iscenesættelse. 525
Dette bekræfter det, jeg sagde ovenfor, nemlig den bevidste brug af
frygtfremkaldende billeder, ofte underbygget af et ildevarslende lydspor som i katastrofefilm. Desuden nævner forskerne en tendens til
at godkende regeringsforanstaltninger og mangel på dybere kritik.
De kan beklage eller kritisere dette, men de kan ikke komme uden
om de daglige nyheder. For her er det, som alle skal tro, ”virkeligheden”, og det gør de fleste mennesker. Det er den officielle ramme for
”sandheden”, som vi må regne med. Når jeg i forordet skrev, at medierne faktisk ville være forpligtet til at underbygge deres synspunkter korrekt med data, så er det blot et fromt ønske. De gør det ganske enkelt ikke, de sætter rammerne ved hjælp af deres magt over
vurderingerne og retter opmærksomheden hen, hvor de vil.
Corona-programmernes enorme masse og den plads, der gives til
emnet, gør et enormt indtryk på beskueren. Det er afgørende, at der
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er tale om en antydning: ”Hvis det bliver rapporteret, må det være
vigtigt”. Det er svært at bekæmpe denne ”logik”. Derfor den daglige
gentagelse af de påståede ”infektionstal”.
En indsigt, der tilskrives Det Tredje Riges propagandaminister Josef
Goebbels, er, at man kan indgyde folk enhver løgn, man skal bare
gentage den uafladeligt. Og jeg vil tilføje, at man skal indarbejde
dem i mange andre områder, så der opstår et tilsyneladende sammenhængende helhedsbillede. På tv vil det være dokumentarfilm,
spillefilm, serier osv. I hverdagen er det maskerne. De er en konstant
påmindelse om, at hele verden er blevet ét stort hospital, hvor man
skal beskytte sig mod usynlige dæmoner.
Særligt irriterende er de evindelige, kedelige talkshows med de samme gæster igen og igen. Nogle gange er der en gæst fra den ”onde”
lejr, som alibi og for at blive nedgjort. Journalist Klaus Kelle siger:
”Det er altid det samme mønster: Et godgørende flertal møder en
vraltende mand for at piske ham eller hende offentligt. Og næste
morgen kan man læse i mainstream, at det gode har sejret endnu en
gang. Det væmmes ved mig. ”526
Men selv her er der grænser. Kompetente kritikere som professor
Bhakti er forbudt på de gebyrfinansierede tv-stationer, hvilket direktøren for SWR TV skriftligt har bekræftet: ”At tilbyde sådanne kontroversielle teser en platform i offentlig radio- og tv-virksomhed er i strid
med vores mission. ”527
Aha, ”missionen” har ændret sig. Tidligere var det bestemt en opgave for de offentlige tv-stationer at tage kontroversielle emner op og
diskutere dem. I dag er ”opgaven” formentlig at nedlægge alt, hvad
der ikke er 100 % konformt.
Desværre spiller kabaretkunstnerne også det triste spil og tager
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glædeligt fat i dem, der er en torn i øjet på regeringen. De er de humoristiske del i propagandakrigen og har degraderet sig selv til nedslidte hofnarre.
D. 28. september 2020 blev der indgivet en underskriftsindsamling
med over 63.000 underskrifter til ARD med krav om at sende et særligt Corona-program på ARD TV, hvor flere eksperter kom til orde,
bl.a.
Prof. Bhakdi og Dr. Wodarg.528 Først d. 3. december kom der et negativt svar. Begrundelsen er skamløs, fordi den hævder et bredt meningsspektrum i ARD, hvilket klart tilbagevises af afvisningen
alene.529 Det ville være endnu bedre, hvis programmet blev udformet
i overensstemmelse med ønskerne fra dem, der finansierer det med
deres gebyrer, nemlig borgerne. Så ville det være bedre at gøre det
i overensstemmelse med instruktionerne fra dem, der har givet dig
jobbet.
Når statspropagandaen er så perfekt formidlet til befolkningen i løbet af flere måneder, er det en pris værd. Denne pris blev tildelt
ARD, ZDF, RTL og SAT 1. I den rosende tale til særprisen i kategorien ”Bedste information” tales der om en ”fremragende præstation i
Corona-rapporteringen” og om ”troværdig journalistik”, der kan give
folk en orientering.

530

Det er dejligt at blive rost af juryen på den

måde. Men hvem står bag prisen? Den er i 20 år blevet uddelt af
ARD, RTL, Sat.1 og ZDF selv. Den stiftende komité består af de administrerende direktører og direktører for disse tv-selskaber. 531
Det er det, jeg kalder chutzpah! Tv-stationerne giver sig selv en pris,
og det for den fuldstændig ensidige, irriterende og skræmmende
Corona-propaganda, som har skabt så meget meningsløs panik.
Drosten har i det mindste fået sine priser uddelt af andre, f.eks. af
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GlaxoSmithKline eller straks af forbundsformanden.

532

På den an-

den side - hvem ville ellers uddele en pris til ensidigt rapporterende
tv-stationer, hvis de ikke selv gjorde det?

Internetcensur og ”faktatjekkere”
Censur findes ikke kun i mainstream-medierne. Internetplatforme
som Facebook, Youtube og Twitter gør også rigeligt brug af den.
Officielt med den begrundelse, at de er private virksomheder og ikke
er underlagt balanceforpligtelsen som statslige medier (hvis de ville...). Det er måske formelt set rigtigt, men det gør det ikke bedre på
grund af deres kvasi-monopolistiske stilling.
Jeg har allerede talt om censurerede videoer af Prof. Bhakti. Næsten alle Corona-kritikere bliver gentagne gange ramt af sletninger
og blokeringer. Oliver Janichs Youtube-kanal med 160.000 abonnenter, over 800 videoer og over 40 millioner kliks blev til sidst lukket. Janich er blevet nægtet
åbning af en ny kanal.

533

Youtube meddelte, at de fremover vil blo-

kere for enhver kritik (de kalder det ”misinformation”) af Corona-vaccinationen, som er i modstrid med den generelle ekspertudtalelse
eller med WHO.
”Youtube lammer hele kanaler, næsten to millioner i andet kvartal af
2020 med i alt mere end 33 millioner videoer. Samtidig blev omkring
2,1 milliarder slettet fra april til juni dette år, 99,2 % af dem automatisk. ”534
I september fjernede Facebook kanalen ”Corona Rebels”, der havde 80.000 følgere, fra Facebook. Den 13. oktober erklærede Face-
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book så, at det vil forbyde alle annoncer på sine sider, der er imod
vaccination. 535
Kort før parlamentsvalget i New Zealand spærrede Facebook kontoen for det nye coronakritiske parti ”Advance New Zealand”. Det blev
også udelukket fra tv-debatter, fordi det angiveligt var ”højre-orienteret”. 536
Dette argument er det samme i hele verden.
Det er også kendt, at de ”fire store”, dvs. Google, Facebook, Twitter
og YouTube, regelmæssigt censurerede sider, tweets og videoer fra
Trump-tilhængere under den amerikanske valgkampagne (og ikke
kun dem), men lod materiale fra den anden side passere, uanset
hvor tvivlsomt det var. Men det er en anden historie - eller måske
ikke.
Kronen (”Corona”) for kynisme i mediekrigen går imidlertid til dem,
der producerer rækker af fake-news under påskud af at afkræfte fake-news. Det er ret frækt. De kalder sig ”faktatjekere”, ”Corrective”
eller ”Mimikama” og har konstant travlt med at dæmme op for strømmen af oplysninger fra kritikere af systemet og ”tilbagevise” det. Dette følger normalt det samme mønster: man tager en uønsket rapport/
artikel/video og forsøger at tilbagevise tesen. Hvis det ikke virker, så
leder man efter noget at så tvivl om, selv om det kun er tilfældigt.
Eller også tolker man falske sammenhænge ind i den, som så efterfølgende ”tilbagevises”. Eller også forveksler man simpelthen ”mening” med ”påstand om fakta”. Til sidst vender man det om, som om
man havde tilbagevist hovedudsagnet. En masse uafhængige journalister har allerede flere gange afsløret denne form for fremgangsmåde.
En af disse ”fakta-tjekkere” kalder stolt sig selv for ”folkets stikker”
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(”Volksverpetzer”). Boris Reitschuster siger: ”Portalen, der kalder sig
selv en ”anti-falske nyhedsblog”, vildleder regelmæssigt læserne.
Så sent som i slutningen af januar bagvaskede ”folkets stikker” folk,
der advarede mod Corona - mod det 180 graders kursskifte, der var
påfaldende parallelt med vores regerings kursskifte. Mens journalistik i mine øjne består i at stille kritiske spørgsmål til regeringen, ser
”Volksverpetzer” tilsyneladende sin opgave i altid at angribe dem,
der gør netop dette. Med andre ord, et slags regerings internet-meningshjælpepoliti, der minder om autoritære regimer. ”537
EU har nu sat sin egen afdeling for ”faktatjek” ved navn ”Soma”
i brug.
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I Orwells roman ”1984” er Soma det stof, som folk regel-

mæssigt får for at holde dem rolige. Det forhindrer aggressioner og
gør folk tilfredse. Så meget kynisme er nødvendigt - også i EU.
Jeg vil ikke sige, at alt, hvad ”faktatjekkerne” udsender, er forkert,
men det er det meste af det, især når det gælder ”politisk ukorrekte”
emner. Alt for meget i hvert fald til at få lov til at agere som objektive
dommere. Forfatteren Dirk Maxeiner satte engang spørgsmålstegn
ved denne branche. Han skriver: ”Når det gælder om at beskrive
den noget hæmmede værdiskabelse i dette land, er der et fint ordsprog: ”En skubber trillebør, og to holder øje med ham”. Anvendt på
medierne, især overfor dem, der forstyrrer de etablerede kredse,
kan dette fortsættes: ”En skriver noget, og fem passer på ham”.

Nu, hvor journalistfaget bliver mere og mere usikkert, skifter flere og
flere medlemmer af faget til statsstøttet evaluering, overvågning og
kontrol. I det mindste kan man tjene til livets ophold, og ovenikøbet
kan man præsentere sig selv som en forkæmper for det sande, det
smukke og det gode. Man behøver ikke at kunne skrive eller være
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kreativ, man skal blot have den rette indstilling. Der findes nu snesevis
af sådanne ideologiske forklædeorganisationer, der slynger sig gennem nettene et sted mellem sandhedskontrol og skrivekammeret. ”539
I en afhandling fra universitetet i Bremen vurderer flere professorer,
læger og jurister bl.a. mediernes rolle i Corona-krisen. De klagede
over, at medierne selv tog parti og definerede, hvad sandhed var, i
stedet for at fremme pluralisme, med faktatjek som selvlegitimering.
540

Man kan dog godt forsvare sig mod ”faktatjekkerne” i retten, de har
allerede tabt et par retssager. I den juridiske litteratur betragtes de
som ulovlige, fordi de griber ind i meningsfriheden, fordi udtalelser
ikke må vurderes vilkårligt af andre. 541
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https://www.who.int/csr/sars/country/table2004_04_21/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/2009_swine_flu_pandemic
https://www.rubikon.news/artikel/die-medikamenten-tragodie
https://www.kekstcnc.com/media/2793/kekstcnc_research_Covid-19_opinion_tracker_wave4.pdf
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/Covid_weekly/index.htm
https://www.politaia.org/gegengift-gegen-steigende-panik-mit-einer-ber-uhigenden-zahl/?
source=ENLhttps://deutsch.rt.com/international/107733-who-bestatigt-indirekt-sterblichkeitdurch/
En million døde divideret med 760 millioner smittede mennesker
https://de.wikipedia.org/wiki/_John_Ioannidis#points_of_view_on_the_COVID- 19_pandemic
https://www.reitschuster.de/post/es-ist-ein-wahnwitz-was-da-geschieht/
https://de.sputniknews.com/videos/20201013328152351-goldener-aluhut-eklt/
https://deutsch.rt.com/inland/108034-was-nicht-passt-wird-passend/
I Tyskland skal 20 hospitaler med 2 144 senge og ca. 4 000 arbejdspladser lukke inden udgangen af 2020, hvilket er dobbelt så mange som gennemsnittet i de seneste år.
https://snanews.de/20201222/buendnis-klinikrettung-schliessungsstopp-von-krankenhaeusern- 254745.html
https://reitschuster.de/post/kanzlerin-erklaert-kritiker-zum-fall-fuer-den-psychologen/
https://www.lecturio.de/magazin/stockholm-syndrom/
https://de.sputniknews.com/deutschland/20201026328273535-corona-massnahmen-alternative- impfpflicht/
https://deutsch.rt.com/europa/101989-menschen-sollen-angst-haben-internes-protokoll-bringt- sebastian-kurz-in-bedraegnis/
https://fragdenstaat.de/blog/2020/04/01/strategiepapier-des-innenministeriums-corona- szenarien/
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https://fragdenstaat.de/dokumente/4123-wie-wir-Covid-19-unter-kontrolle-bekommen/
https://de.sputniknews.com/panorama/20200828327818020-corona-wirkt-sich-negativ-aufpsychische-gesundheit-von-millionen-menschen-aus--who/
Kilde: https://www.rubikon.news/artikel/der-verlust-des-lebens
Kilde: https://peds-ansichten.de/2020/10/der-student-und-der-tod/
https://www.welt.de/vermischtes/article222525488/Angela-Merkel-zu-Corona-Leugnern- Angriff-auf-unsere-Lebensweise.html
https://de.sputniknews.com/politik/20200728327583781-corona-untersuchungsausschuss-keinkiller-virus/
https://www.rubikon.news/artikel/der-verlust-des-lebens
https://youtu.be/tj1RtxaYYeg_https://fb.watch/1sfSQycdlS/
eller: https://dlive.tv/p/davebrych+g9pOtRhMg?ref=davebrych
https://youtu.be/zkqoWQ1aqoU
https://kenfm.de/corona-untersuchungsausschuss-teil-14-von-jochen-mitschka/
https://de.rt.com/inland/109859-neue-normal-studie-lebenszufriedenheit-kinder/
https://www.rubikon.news/artikel/der-alltagliche-schrecken
https://t.me/davebrych_public
https://ntk-institute.org/node/167124/
https://www.rubikon.news/artikel/tief-durchatmen
https://nitter.net/9NewsAUS/status/1318632532716457986
https://www.unsertirol24.com/2020/10/15/suedtiroler-maedchen-stirbt-weil-operation-zu-spaet- kam/
https://www.rubikon.news/artikel/angriff-auf-die-seele
https://www.welt.de/wirtschaft/article221566080/Allensbach-Studie-zu-Corona-Die- Generation-Mitte-versinkt-i-der-depressionen.html
https://de.sputniknews.com/panorama/20200803327627258-deutschland80-prozent-mehrpsychische-erkrankungen-in-corona-krise-studie/
Kilde:
https://kurier.at/amp/chronik/welt/corona-krise-psychiater-beklagen-suizidwellein- italien/401023949
https://www.berliner-zeitung.de/news/berliner-feuerwehr-zahl-der-einsaetze-wegen- moeglichem-suiziden-steigt-massiv-an-li.117723
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8347011/Doctors-California-say-people-killed-fouruge-ÅR.html
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https://de.rt.com/gesellschaft/109888-japan-mehr-tote-wegen-selbstmorde/
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https://deutsch.rt.com/inland/108178-fuerchtet-merkel-strafe-gottes-corona/
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https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/ifsg/1.html
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https://kopp-report.de/wie-politik-und-medien-die-ganze-wahrheit-ueber-corona-tests- verschweigen/
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https://de.sputniknews.com/deutschland/20201019328218325-parlament-sonderrechte-
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spahns-kontrollieren/
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https://deutsch.rt.com/inland/107990-spahn-will-zeitlich-unbegrenzte-machtbefugnisse/
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https://www.reitschuster.de/post/corona-ketzerei-jetzt-auch-bei-wdr-und-rbb/
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https://www.br.de/nachrichten/bayern/staatsregierung-keine-akten-zucorona- beschluessen,SA6NyUL
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https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Testzahlen- gesamt.xlsx? blob=publicationFile
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https://de.wikipedia.org/wiki/Ermächtigungsgesetz
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https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetzgebungsnotstand
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https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/38_20.pdf?

•

https://www.henrymakow.com/2020/10/mak-devlin-Covid-fraud.html

blob=publicationFile

•

481
https://www.gmx.net/magazine/news/coronavirus/deutschen-coronavirus-infiziert35027446
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https://www.mz-web.de/sachsen-anhalt/haerte-mit-bedauern-welche-abweichungen-esbeim-lockdown-in-sachsen-anhalt-gibt-37554678
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https://grippeweb.rki.de/
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https://www.achgut.com/artikel/neue_rki_zahlen_wo_ist_der_notstand
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https://www.welt.de/politik/deutschland/plus218861244/Dieser-Lockdown-funktioniert-nur- wenn-man-das-logische-Denken-sein-laesst.html
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https://ria.ru/20201013/volna-1579544853.htmlhttps://www.wochenblick.at/who-sprecherin- stellt-klar-es-gibt-keine-zweite-corona-welle/

•
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Kilde: https://www.reitschuster.de/post/who-jetzt-gegen-lockdown/

•
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https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

•
•

https://www.reitschuster.de/post/cdu-will-corona-hilfspolizisten/
https://de.rt.com/inland/109949-bayerns-polizei-bekommt-gepanzerte-fahrzeuge-mit- waffenstationen/
https://t.me/MilenaPreradovic
https://www.reitschuster.de/post/bundestagswahl-koennte-wegen-corona-verschoben-werden/
https://deutsch.rt.com/inland/108306-artzeverbande-und-virologen-sprechen-sich/
https://t.me/LIONMediaTelegram/2975
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https://dserver.bundestag.de/btd/19/239/1923944.pdf
https://www.reitschuster.de/post/corona-gesetz-abstimmung-im-blindflug/
https://www.nau.ch/news/europa/uno-warnt-angesichts-von-corona-massnahmen-vor- menschenrechtskatastrofe-65699148
https://www.compact-online.de/daenemark-nach-dem-nerz-massaker-infektionsschutzgesetzdurch-demonstranten-gekippt/
http://blauerbote.com/2020/11/19/infektionsschutzgesetz-pandemie-vorbei/
https://drive.google.com/file/d/1t1b01H0Jd4hsMU7V1vy70yr8s3jlBedr/view
https://deutsch.rt.com/europa/109423-portugiesisches-berufungsgericht-haelt-pcr-tests-fuernicht-aussagekraeftig/
https://de.rt.com/europa/110036-pcr-test-verbreitete-rt-falschbehauptung/
https://www.compact-online.de/praxis-von-querdenker-arzt-bodo-schiffmann-gekuendigtverliert-er-nun-auch-seine-zulassung/
http://www.corona-ausschuss.de/
https://www. ärzte-für-aufklärung.de
https://www.springerpflege.de/sars-cov-2/thesenpapier-zur-pandemie-durch-sars-cov-2-Covid19/17868956
https://hallo-meinung.de/Innenministerium_Bericht2_geschwaerzt.pdf
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/brisante-studie-aus-dem-bmi-teil-2-massive- interne-kritik-an-rki-und-bundesregierung/
https://www.metropolnews.info/mp463673/aerzte-wissenschaftler-gegen-maskenterror-undwirtschaftszerstoerung-faz-zensiert-anzeige-journalisten-als-medizinexperten
https://docs4opendebate.be/open-brief/
https://www.achgut.com/artikel/_corona_aufarbeitung_warum_alle_falsch_lagen
https://de.sputniknews.com/deutschland/20201012328136746-warum-kassenarztchef-ploetzlich- rki-widerspricht/
ibid
ibid. og https://deutsch.rt.com/inland/108885-wegen-kritik-an-corona-politik/
ibid
https://gbdeclaration.org/
https://www.naturstoff-medizin.de/artikel/die-great-barrington-declaration-und-die-fulminante- kehrtwende-der-who-in-sachen-lockdown/
https://deutsch.rt.com/inland/109618-medizinprofessor-schrappe-regierung-ist- beratungsresistent/
https://kenfm.de/der-corona-faschismus-kippt-von-anselm-lenz/
https://www.rubikon.news/artikel/nur-heisse-luft-2
https://www.rubikon.news/artikel/der-betrug-mit-zahlen
Som en undtagelse, der bekræfter reglen, skal ”Servus-TV” roses, som er den eneste kanal, der
har modet til at kritisere Corona (tak til Wegscheider og Fleischhacker). En anden undtagelse er
følgende ARTE Corona-dokumentar: https://youtu.be/ebPB5egg4X4 eller: https://www.arte.tv/
de/videos/098118-000-A/corona-security-contra-freedom/
https://deutsch.rt.com/gesellschaft/107824-corona-ausschuss-imperativ-der-aufmerksamkeitteil- 2/
Den mest sete offentlige tv-station i Tyskland
https://www.mmnews.de/politik/151012-studie-beweist-mediale-manipulation-der-corona-krise
https://www.reitschuster.de/post/wir-muessen-vom-sofa-runter/
https://www.reitschuster.de/post/swr-chef-entlarvt-sich-keine-strittigen-thesen-zu-corona/
https://www.openpetition.de/petition/online/ard-sondersendung-wie-gefaehrlich-ist-corona
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https://de.rt.com/inland/110034-trotz-online-petition-wdr-programmchef-lehnt-corona- kritische-talkshow-ab/
https://www.deutscher-fernsehpreis.de/sonderpreis/
https://www.deutscher-fernsehpreis.de/preis/
https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Drosten#Ehrungen
https://www.compact-online.de/loesch-orgien-im-netz-jetzt-hat-ein-google-mitarbeiter-offenzensur-eingeraeumt/
https://www.reitschuster.de/post/youtube-bekennt-sich-offen-zur-zensur/
https://de.sputniknews.com/panorama/20201015328179544-youtube-kampf-desinformationen- Covid-19-impfungen/
https://de.sputniknews.com/ausland/20201015328179928-facebook-wahl-neuseeland-partei/
https://www.reitschuster.de/post/wie-corona-faktenchecker-agitation-betreiben/
https://norberthaering.de/medienversagen/soma/
https://www.achgut.com/artikel/achgut_setzt_correctiv_grenzen
https://www.socium.uni-bremen.de/uploads/thesenpapier_3.pdf
https://meinungsfreiheit.steinhoefel.de/2020/10/29/fall-35-achse-des-guten-triumphiert-uebercorrectiv-oberlandesgericht-karlsruhe-untersagt-rechtswidrigen-faktencheck/

Hvem står bag krisen?
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Den anden del af min bog omhandler de afgørende spørgsmål om
formålet med Coronas iscenesættelse. Mange læsere, der har fulgt
mig så langt, spørger med rette: Hvad er formålet med at skræmme
og chikanere folk og ødelægge verdensøkonomien i processen? Det
er der vel ingen, der kan ønske?
Men - der er mennesker, der ønsker det. De ønsker at ændre de
globale strukturer efter deres ønske på flere områder, i økonomien,
det finansielle system, statsstrukturerne og den øgede kontrol med
befolkningen. Jeg kan allerede høre nogle mennesker svare: ”Ja,
det er alt sammen konspirationsteorier, de har eksisteret i et stykke
tid.” Det er rigtigt. De har eksisteret i længere tid, meget længere tid,
end de fleste mennesker er klar over. Men det betyder ikke, at der
ikke er konspirationer bag dem. ”Så lad os se nogle beviser!” OK,
det er din ret, og jeg skal nok levere det.
Til min forbløffelse er det slet ikke svært, for skuespillerne er ikke
hemmelighedsfulde, men lægger de fleste af deres planer helt åbent
ud på internettet, fordi de tydeligvis er stolte af dem. Der har altid
været forhåndsannonceringer med planlægning af spil, film eller
”advarsler” før planlagte større begivenheder, som f.eks. 9-11 2001.
Det synes at være en slags ”spilleregel”, at man i det mindste annoncerer sine intentioner, selv om næsten ingen lægger mærke til
det.
Det er som et puslespil, hvor brikkerne ligger spredt rundt omkring.
Hvis man sætter dem rigtigt sammen, bliver hele billedet synligt. Jeg
vil gå systematisk frem og undersøge følgende punkter et efter et:
• Hvem er de vigtigste aktører, og hvordan er de forbundet
med hinanden?
248

• Hvordan blev krisen forberedt?Hvordan opnåede de, at den samme politik blev håndhævet verden over?

• Hvad er målene?

Globale omvæltninger forårsager altid skade. Når nye aktører dukker op eller udvider deres indflydelse, må andre træde tilbage. Sociale strukturer opløses og erstattes af nye. Familiebånd og kulturelle bånd brydes, hvad enten det er af ideologiske eller professionelle
årsager. Aktiver ødelægges for at skabe nye. Der er normalt flere
tabere end vindere i omvæltninger.
Så hvis nogen planlægger sådanne omvæltninger - og jeg vil vise, at
det er tilfældet - kan det ikke ske på demokratisk vis. De fleste vælgere vil være imod det, fordi de (med rette) frygter, at de vil komme
til at stå mere på tabersiden. Så konspiratorer kan ikke åbent fortælle, hvad de planlægger, undtagen på websteder, som alligevel kun
læses af få, og det er som regel deres egne medkæmpere.
En sådan planlægning kræver en masse tid og logistik. Som i en
rigtig krig skal der afholdes planlægningsspil, organiseres møder,
hvor alle får tildelt deres opgaver, indgås alliancer og stilles midler til
rådighed. Alt dette er faktisk sket.

Netværk
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I politik, som i erhvervslivet, er relationer enormt vigtige. Hvis man
ønsker at stige op, må man finde sponsorer, og i de ”øverste sfærer”
i politik er der med henblik herpå oprettet organisationer, som igen
er forbundet med hinanden i netværk. For udenforstående er det
svært at holde styr på disse forbindelser, og generationer af forfattere og journalister har i årtier arbejdet på at belyse disse forbindelser.
Corona-konspirationen er en yderst kompleks operation, da den
foregår på verdensplan og omfatter flere undersektorer: politik, økonomi og - for at retfærdiggøre det hele - videnskab.
For i det mindste at begynde at forstå processen bør vi kende de
vigtigste personer og organisationer, der er medvirkende til gennemførelsen heraf. Jeg vil præsentere nogle af dem, som det er relativt
let at undersøge. Jeg vil dog ikke vove et gæt på, hvor mange aktører der arbejder i det skjulte. Vi ser højst toppen af isbjerget, og det
alene giver en idé om Corona-projektets uhyrlighed. Men nok om
teorien, lad os se på praksis og begynde med de vigtigste hovedpersoner.

Bill Gates, hans fond, hans forbindelser og hans projekter
Bill Gates er den mest kendte af arrangørerne af Corona-konspirationen. Han kan lide at spille rollen som velgører og siger, at han ønsker at gøre noget godt for folk, især gennem vaccinationer og genteknologi. Sådanne mennesker kan lide at blive kaldt ”filantroper”,
som på græsk betyder ”menneskeven”. Men den person, hvis bedste ven de er, er som regel dem selv.
Da denne mand tilsyneladende spiller en af hovedrollerne i Corona-komplotten, vil vi se nærmere på ham og hans aktiviteter.
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Han er blevet berømt som en genial computernørd, der udviklede
”Windows” i en garage og blev ubeskriveligt rig på det. Det er ikke
helt sandt. I Silicon Valley’s tidlige år var der mange unge, entusiastiske programmører, som udvekslede deres programmer med hinanden. Gates, som altid havde næse for forretning, hjalp sig selv
med at vælge og kommercialiserede det. MS-DOS, som er grundlaget for Windows, var faktisk programmør Tim Paterson’s Q-DOS. 542
Bills mor kom fra en bankfamilie og gav ham sin første kontakt med
IBM’s bestyrelse. Bills far var advokat og hjalp ham med at opbygge
Microsoft. Du kan finde nogle videoer om Gates’ karriere på ”Corbett”.
Rapport”. 543
I dag er Gates aktiv gennem sin fond, Bill & Melinda Gates Foundation (B&MGF). Den blev grundlagt i 1994 og er den største private
fond, foran ”Wellcome Trust” fra medicinalfirmaet af samme navn og
”Open Society Foundations” fra milliardæren George Soros.

544

Alle

tre fonde oprettede i øvrigt filialer i Berlin i 2018.

I B&MGF’s bestyrelse sidder også den superrige hedgefond-forvalter Warren Buffett, som har bidraget med omkring halvdelen af fondens kapital på ca. 50 milliarder dollars. Til gengæld har B&MGF en
andel på knap 12 mia. dollars i Buffetts ”Berkshire Hathaway Trust”.
Denne trust ejer til gengæld aktier i Coca Cola til en værdi af 17 milliarder dollars og Kraft-Heinz til en værdi af 29 milliarder dollars, som
ikke ligefrem er kendt for ”sund mad”.
Men medicinalindustrien er altid glad for at byde nye kunder velkommen.
Man kan finde hundredvis af artikler om B&MGF på nettet, de fleste
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af dem er rosende. Det er ikke så underligt, for fonden er meget gavmild over for medierne, sundhedsmyndighederne og de farmaceutiske institutter.
For eksempel modtog det førende tyske tidsskrift ”Der Spiegel” 2,5
millioner dollars i december 2018, en af de førende aviser ”Die Zeit”
300.000 dollars i december 2019, RKI 250.000 dollars, hospitalet
”Charité” i Berlin, hvor professor Drosten arbejder, 300.000 dollars,
den schweiziske sundhedsmyndighed Swissmedic i Bern modtog 900.000 dollars i februar. ”Johns Hopkins University”, som i de
første uger af Corona satte infektionstallene, indtil RKI var på linje,
modtog 870 millioner dollars til forskning i ”familieplanlægning”, bl.a.
gik 155 millioner dollars til CDC og vaccineproducenterne Moderna
og Novio, 243 millioner dollars gik til Oxford Vaccine Research Institute, og 143 millioner dollars gik til University of California. 243 millioner dollars gik til Oxford Vaccine Research (Astra Zeneca), 280
millioner dollars gik til ”Imperial College” i London til et computerprogram til modellering af infektions- og dødsrater, 9 millioner dollars
gik til den britiske ”Guardian”, 18 millioner dollars gik til NIA, det vigtigste amerikanske agentur for biomedicinsk forskning, 40 millioner
dollars gik til ”Chief Medicine Officer”, professor Chris Witty, og 3
milliarder dollars gik til GAVI, ”Global Vaccine Alliance”, som finansieres af lande over hele verden på ”donorkonferencer” for at gennemføre Gates’ vaccinationsplaner. Har jeg glemt nogen? Bestemt,
for det er blot de tal, som du finde på nettet.
Det er ikke underligt, at Gates og hans fond er så populære. Hvilken
privatperson, der ikke er valgt af nogen, ville ellers få lov til at reklamere gratis for sin private virksomhed i ni minutter i de vigtigste tyske tv-nyheder i prime time? Herunder en præsentatør, der pligtskyldigt giver signalerne?545
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Gates bruger fonden til sine tre yndlingsemner: Vaccinationer, genteknologi, både indenfor medicin og landbrug, og befolkningskontrol. Han har en kommerciel tilgang, hvilket betyder, at han ikke donerer penge, som ikke kommer tilbage til ham. Hvis Gates ønskede
at gøre noget godt, ville det ikke være noget problem: FN anslår, at
30 milliarder dollars kunne udrydde sult i verden. Gates-parret og
Warren Buffett ejer tilsammen anslået 300 mia. dollars, de kunne finansiere dette stort set af småpenge.
Familien Gates er smarte, når det drejer sig om at spare skat. Ifølge
det amerikanske senat sparer Gates hvert år omkring 4,5 milliarder
dollars ved hjælp af skattely i Caribien. Det er mere end de 3,6 milliarder dollars, som han tjener årligt fra sin fond. 546
Fonden har investeret i mange store virksomheder som BP, ExxonMobil, Shell, Nestlé, Coca-Cola, Procter & Gamble, Wal Mart, McDonald’s, Cargill (verdens største producent af genetisk modificeret
soja) og mange andre. Den britiske ngo ”Global Justice Now” undersøgte B&MGF kritisk i 2016.547 Lederen af undersøgelsen, Mark
Curtis, kritiserede fondens forbindelser med store internationale
virksomheder:
”Undersøgelsen af B&MGF’s programmer viser, at fonden, hvis ledere for det meste er ansat i store amerikanske virksomheder, støtter multinationale virksomheders interesser - på bekostning af social
og økonomisk retfærdighed.
Fondens strategi er at styrke de multinationale virksomheders rolle
inden for global sundhed og især indenfor landbruget, selv om netop
disse virksomheder i høj grad er ansvarlige for fattigdom og

uretfærdighed, som allerede plager det globale syd. Desuden er fon-
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den verdens største investor i forskning i genetisk modificerede afgrøder ...
I Afrika handles mere end 80 % af frøene stadig på uformelle markeder,
dvs. at de millioner af småbønder opdrætter og udveksler værdifulde frø af deres afgrøder indbyrdes. ” 548
Fordi Gates ikke kan tjene noget på det; han er medstifter af AGRA-initiativet549 i 2006 med 420 millioner dollars. Det er ”den mest indflydelsesrige lobbyorganisation for industrielt landbrug på det afrikanske kontinent”. Den går ind for, at der kun må handles certificerede frø, hvilket
ville gøre handlen med bøndernes frø ulovlig....
Det er interessant, at FN’s tidligere generalsekretær Kofi Annan er
medlem af AGRA’s tilsynsråd....
Over 1,6 milliarder mennesker på verdensplan lever i små landbrug.
Deres levebrød er massivt truet af de forretningsmetoder, der anvendes af B&MGF. “ 550
Filantropen Gates ved naturligvis, at fødevarekontrol er en enorm
magtfaktor til at lægge pres på lokale regeringer.
AGRA-aktiviteterne gav overskud til landbrugsvirksomhederne, men
de gav kun problemer for afrikanerne. F.eks. er antallet af mennesker, der lider af ekstrem sult i de lande, hvor AGRA er aktiv steget
til 130 millioner, hvilket er en stigning på 30 %.551

Gates’ vaccinationsprojekter
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Fondens anden søjle er vaccinationer i den tredje verden. Det er
godt, at B&MGF er investeret i vaccineproducenterne Glaxo Smith
Kline, Novartis, Roche, Sanofi, Gilead og Pfizer. Også her sørger
Gates for, at pengene strømmer ind i deres kasser med stadig flere
vaccinationer til stadig højere priser. ”En komplet vaccination af et
barn kostede op til 68 gange mere i 2015 end i 2005 - med de samme lægemidler. Gates Foundation har beviseligt modstået at lægge
pres på lægemiddelvirksomheder til at sænke priserne. ”552
Vaccinationskampagnerne koordineres af WHO i samarbejde med
de lokale sundhedsmyndigheder. WHO er en privat organisation og
er derfor afhængig af donationer. Mange stater betaler ind, men
USA, der tidligere var den største donor, trak sig i 2020, fordi Trump
ikke var enig med WHO’s kursus.

553

Den største donor er nu B&M-

GF, som betalte mere end 200 millioner dollars i 2018, hvilket er
mere end bidragene fra Tyskland, Frankrig og Sverige tilsammen.
Vaccinationsalliancen GAVI554 - som er medstiftet og medfinansieret
af Gates’ B&MGF - er ansvarlig for WHO’s vaccinationsaktiviteter.
GAVI indsamler også mange penge fra staterne på såkaldte ”donorkonferencer”. I 2011 indsamlede det 4,3 milliarder dollars; i 2020
havde det allerede rejst 8,8 mia. dollars. 555
B&MGF har mange afdelinger, f.eks. PATH, til udvikling af vaccine-teknologier. De store vaccineproducenter Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline og Sanofi Aventis støttes også af fonden med penge,
næsten hele den globale vaccineindustri er kontrolleret af B&MGF.
556

I bund og grund er WHO blot et reklamebureau, der er afhængigt af
Gates og medicinalindustrien, som promoverer deres produkter og
udråber pandemier i deres interesse.
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Gates har den største indflydelse af alle finansfolk på WHO, fordi
hans penge kun er afsat til specifikke formål. Som følge heraf er
WHO’s hjælpeprogram i de seneste år blevet flyttet mere og mere
fra forebyggende sundhedspleje, hygiejne og lægetilstedeværelse i
landdistrikterne til vaccination.
I 2017 skrev avisen ”Zeit” i en artikel med titlen ”Den hemmelige
WHO-chef hedder Bill Gates”, at 1.500 mennesker dør hver dag,
fordi de ikke har adgang til rent drikkevand. Dette kunne redder flere
liv end vaccinationer. 557

Vaccinationskatastrofe i Kenya
Gates’ vaccinationsvanvid har desværre allerede gjort stor skade. I
Kenya blev der i 2013/14 iværksat en storstilet WHO-vaccinationskampagne mod stivkrampe, som blev finansieret af B&MGF. Men
der var nogle mærkværdigheder, der var anderledes end sædvanligt:
• Vaccinerne blev udleveret individuelt og under politibeskyttelse.
• Planlægningsgruppen arbejdede ikke som sædvanligt på et
hospital, men i Nairobi.
• Uddelingen af vaccinen blev strengt kontrolleret.
• Nye ampuller var kun tilgængelige, når den brugte ampul blev
returneret. Disse blev bragt tilbage til Nairobi med politieskorte.
Men det mest forbløffende var, at kun kvinder og piger blev vaccineret, og kun dem i den fødedygtige alder, selv om stivkrampe rammer
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mænd i lige så høj grad. Dette virkede mærkeligt for mange læger,
og de fandt hjælp hos den katolske kirkes kenyanske biskopper.
Sammen med lægerne organiserede de prøver af vaccinen og fik
den testet af uafhængige laboratorier.
Resultaterne blev derefter offentliggjort559 og var meget eksplosive,
fordi tetanusvaccinen indeholdt graviditetshormonet ß-hCG. 560 Dette gør pigerne og kvinderne ufrugtbare. Der er ingen medicinsk eller
teknisk grund til, at hormonet er til stede i vaccinen. 561
Før de hemmelige vaccineanalyser blev kendt, var WHO ”dybt bekymret” over den katolske kirkes ”misinformation”, som der ikke var
noget bevis for. Da beviserne blev offentliggjort, stoppede WHO i
hemmelighed kampagnen. Men på det tidspunkt var en million kvinder allerede blevet vaccineret og undrede sig over, at de ikke kunne
få børn. Forbrydelsen blev aldrig behandlet ved en domstol.
I 2017 viste en videnskabelig undersøgelse, at WHO-forskere havde
Udviklet kombinationen af ß-hCG med stivkrampevaccine siden 1976,
hvilket WHO fra 1993 og fremefter har promoveret som ”familieplanlægningsvaccine”. Kombinationen fører til infertilitet eller, hvis de allerede
er gravide, til aborter, uden at kvinderne ved det. Siden november 1993
har katolske publikationer advaret mod ”abortvaccinationen”.
Lignende steriliseringsoperationer fandt sted i Mexico i 1993 og i
Nicaragua og Filippinerne i 1994, hvor piger og kvinder blev steriliseret uden at vide det. Det har været kendt siden 1970’erne, at WHO
har gennemført sterilisationsprogrammer på kvinder uden deres viden. 562 WHO benægter naturligvis dette.

Der er tilsyneladende også tilsætningsstoffer til infertilitet i tetanus257

vaccinen i USA, som internist Dr. Carrie Madej fandt ud af. 563

Vaccinationskatastrofe i Tchad
I den nordlige del af Tchad/Afrika skete der en vaccinationskatastrofe i 2012. Ifølge avisen ”La Voix” var 500 børn blevet vaccineret mod
meningitis med stoffet ”MenAfriVac”. Mindst 40 mellem syv og 18 år
blev lammet, der var også kramper og hallucinationer. Efter denne
rapport blev andre tilfælde kendt. Under protesterne mod regeringens forsømmelighed blev en lægebil sat i brand. 564
Der er mange flere rapporter om vaccinationskatastrofer i Indien, Afrika
og Filippinerne i forbindelse med B&MGF og WHO. 565 Sådanne rapporter benægtes naturligvis kraftigt af de sagsøgte. Man læser igen
og igen sætningen: ”Vaccineskaderne blev undersøgt af eksperter
og havde ikke noget med vaccinationerne at gøre.” Det beroliger os
jo. Hvilke eksperter? Hvem har bestilt dem? Hvem betaler dem? Sådanne spørgsmål skal undersøges.
Allerede på World Economic Forum i Davos i 2010 lovede Gates, at
hans fond ville stille 10 milliarder dollars til rådighed til endnu flere
vaccinationer og ønskede at gøre dette årti (2010-2020) til vaccinernes årti. Med Corona håber Gates nu på det største vaccinationsprogram nogensinde, nemlig for hele menneskeheden.
I Bruxelles i januar 2015 sagde Gates, at hans organisation var ved
at tage genetisk modificerede organismer for at injicere dem i armene på små børn, før han tilføjede, at de simpelthen ville blive skudt
direkte i venen.566 Robert F. Kennedy Jr. kommenterede, at Gates
mener, at han har kompetence til at diktere vaccinationspolitikken
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for hele menneskeheden, men ikke engang ved, at vacciner ikke er
intravenøse lægemidler. Gates indrømmer også, at han injicerer genetisk modificerede organismer. Alligevel er der ikke en eneste undersøgelse, der viser, at det er sikkert. 567
Robert Kennedy påpeger adskillige af B&MGF’s ugerninger på sin hjemmeside568, og at de værste epidemier i Congo, Afghanistan og Filippinerne var forårsaget af vacciner. Også 70 % af verdens poliotilfælde i
2018 var forårsaget af vaccinestammer.
Dette er plausibelt, da CDC er mistænkt for at afprøve nye vacciner,
der knap nok er testet, i store feltforsøg i udviklingslande sammen
med medicinalindustrien. 569 Afrika, Asien og Latinamerika er et eksperimentarium for dem, fordi der næppe er nogen kontrol, og hvis
der er nogen, kan det afvikles med penge. Det er ikke underligt, at
den afrikanske presse skriver, at afrikanerne er forsøgskaninerne for
medicinalindustrien.” 570

Fødselskontrol
Gates Foundation er også iøjnefaldende involveret i spørgsmålet
om fødselskontrol. I årtier har det amerikanske firma Pfizer tilbudt
”Depo Provera”, en præventionsindsprøjtning, som kvinder får hver
tredje måned, og som får menstruationen til at stoppe. En praktisk
og billig metode, men med store risici: dobbelt risiko for aids og brystkræft, osteoporose, langvarig blødning, depression, manglende
drivkraft og muligvis infertilitet efter ophør. Dødsfald kan også forekomme.
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Pfizer solgte specifikt til afroamerikanske og latinamerikanske kvinder uden advarselsmærker. ”Planned Parenthood Federation”, en
organisation, der fremmer befolkningsreduktion via fødselskontrol
og abort (og hvis leder var Gates’ far), som var den største distributør af lægemidlet i USA, skjulte også advarslerne. Lægemidlet blev
forbudt i Europa, Israel, Indien og Mellemøsten. I 1998 krævede
FDA som tilsynsmyndighed, at firmaet skulle angive bivirkningerne
som en ”black box warning”, den alvorligste form for advarsel. Pfizer
omgik denne forpligtelse og fik senere Bayer til at producere det under licens. 571
Sagen blev ført for retten, og i 2012 betalte Pfizer en bøde på 2,3
milliarder dollars, den næsthøjeste bøde, der nogensinde er blevet
pålagt i en sådan sag. Men det generede ikke Pfizer meget, for i
mellemtiden havde de med hjælp fra B&MGF, PATH (også finansieret af B&MGF) og den amerikanske udviklingsbistand USAID åbnet
Afrika som et nyt marked, der hedder lægemidlet ”Sayana Press”.
På det tidspunkt blev der indgået en ny aftale mellem Bill & Melinda
Gates Foundation, CIFF og Pfizer om at sælge Sayana® Press til
kvinderne i de 69 fattigste lande i verden.572
På et ”familieplanlægningstopmøde” i London i 2012 fremhævede
Melinda Gates stoffet som det optimale præventionsmiddel og det
”foretrukne valg” for afrikanske kvinder. Siden da er salget gået som
varmt brød, og i 2014 havde Pfizer og Gates allerede tjent 36 milliarder dollars - uden en ”black box-advarsel”, men stadig med stærke
bivirkninger. 573
Men Gates går endnu længere: Selv om fonden i 2014 meddelte, at
den ikke længere ville finansiere aborter i den tredje verden, er den
fortsat den største bidragsyder til ”Marie Slopes International”, en
britisk abortorganisation, der udfører over 3 millioner aborter om året
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på særlige klinikker i hele verden. I mange afrikanske lande er dette
ulovligt, f.eks. i Burkina Faso, hvor den amerikanske organisation
”Gynuity” udfører abortforsøg op til den 6. måned (!). Og hvem står i
spidsen på deres sponsorliste? Gates Foundation. 574 Uanset om det er
lovligt eller ulovligt, skal Afrikas befolkning tilsyneladende reduceres.
En interessant video om dette emne blev offentliggjort af en afrikansk kvinde. 575
I 2010 sagde Gates ved en TED Talk, at man måske kunne reducere antallet af mennesker i verden med 10 eller 15 %, hvis vi gør et
godt stykke arbejde med sundhedspleje, familieplanlægning og nye
vacciner. 576
Indtil nu troede jeg ikke, at sundhedspleje handlede om at reducere
antallet af mennesker. Så vaccinationer for at reducere befolkningen?
Hvorfor er Bill Gates og hans kone så ivrige efter at reducere antallet, især blandt afrikanere, asiater og latinamerikanere? Bills far, advokaten William Henry Gates II, var medlem af bestyrelsen for førnævnte ”Planned Parenthood Federation of America”,577 den største
kommercielle abortorganisation i USA. Dens grundlæggere var tæt
på eugenik og racehygiejne.

578

Bills far er stadig medformand for

B&MGF.
Bill havde lært, at der fødes færre børn pr. familie, når velstanden
stiger, fordi det ikke længere er nødvendigt at få så mange børn som
muligt for at sikre alderdommen. Det er sandt, men det skyldes også
bedre social sikring med højere indkomster. Bill Gates hævder imidlertid implicit, at reduktionen i antallet af børn bør føre til større velstand, og det er sådan, han retfærdiggør sine aktiviteter. Er dette en
fejlslutning eller en beskyttende påstand?
261

Faktum er, at Gates køber sig opmærksomhed med mange penge
og har et næsten religiøst forhold til vaccination. På sin hjemmeside
skriver han, at han gerne taler om ”vaccinernes magi”, ligesom han
plejede at tale om ”softwarens magi”. 579
Gates taler på mange kongresser, opfordrer til en verdensregering580
og siger mærkelige ting, som f.eks. at man kan manipulere folk til at
blive mindre troende ved hjælp af vaccination. Han nævnte, at det
ville være en god måde at sprede genetisk manipulerende vacciner
gennem luften, bare som ved influenza eller influenza.

581

Det lyder

farligt for mig. Er for meget magt og penge steget ham til hovedet?
Hvem ville ønske at være ”reddet” af sådan en person?
Apropos ”spredes gennem luften”: Gates finansierer bl.a. et geoengineerings-projekt ved Harvard University kaldet ”ScoPEx”, som ønsker at pumpe millioner af tons støv ud i atmosfæren for at blokere
solstråling.

582

Dette skal bremse (eller virkelig udløse?) ”klimakata-

strofen”.
Som så mange af de ”rige og smukke” i USA mødtes han også flere
gange med den berygtede pædofil Jeffrey Epstein, som ”New York
Times” rapporterede.

583

Artiklen er ledsaget af et foto af de to sam-

men i 2011. NYT præciserer, at Gates’ bekendtskab med Epstein
skulle være begyndt efter Epsteins dom for sine pædofile aktiviteter.
Han må altså have kendt til det.

Ifølge NYT mødtes Gates ofte med Epstein fra 2011 og fremefter,
mindst tre gange i det paladsagtige byhus på Manhattan og mindst
én gang sent om natten, ifølge dokumenter og flere vidneudsagn.
B&MGF-ansatte skulle også have været der flere gange. Fonden og
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JPMorgan Chase Bank skulle angiveligt have forhandlet med Epstein om en planlagt velgørenhedsfond i milliarder af dollars, som
ville have givet Epstein en enorm indtægt.

Porte i modvind
Gates har ikke kun fået venner med sine aktiviteter. Bill Gates og
hans firma Microsoft er blevet forbudt adgang til Rusland. Begge er
blevet sat på en tjekliste af den russiske føderale sikkerhedstjeneste
på grund af tvivl om sikkerheden og pålideligheden af Microsofts
software. Rusland er begyndt at fjerne alle Microsoft-produkter. 584
I Tanzania stoppede regeringen i 2018 alle Monsantos og B&MGF’s
forsøg med genetisk modificerede afgrøder og beordrede ødelæggelse af forsøgsmarkerne, efter at det blev klart, at forbuddet mod
u-licenseret frø forarmede landmændene. Sydafrika sluttede sig til
og forbød genprojekter. 585
Den indiske regering har også taget afstand fra Gates og hans vaccinationsprogrammer. Allerede i 2017 rapporterede New York Times,
at regeringen afstod fra yderligere finansiering til vaccinationer fra
B&MGF. 586
Forud var gået en skandale, der blev udløst af et storstilet polio-vaccinationsprogram (børnepoliovaccination) fra 2000 til 2017. Gates,
med B&MGF som hoveddonor, havde overtaget kontrollen med gennemførelsen af programmet fra det indiske agentur NTAGI. 587 I Gates’ plan skulle børn modtage op til 50 doser poliovaccine i de første
fem år. Alvorlige bivirkninger med akut slap lammelse som polio,
kaldet NPAFP, opstod med disse kraftige doser.
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Ifølge indiske læger blev i alt 490.000 børn mellem år 2000 og 2017
lammet ud over det sædvanlige antal. I 2017 stoppede regeringen
vaccinationsprogrammet og bad Gates om at forlade landet sammen med sin vaccinationspolitik. Som følge heraf faldt NPAFP-raten
(lammelser) markant. WHO måtte indrømme, at den verdensomspændende eksplosion af nye poliotilfælde hovedsagelig skyldtes
poliovaccinestammen fra de mange vaccinationsprogrammer. Muterede virusstammer gav flere lammelser end den ”vilde” naturlige poliovirus ”. 588
Det samme skete for nylig i Sudan: D. 25.8.2020 erklærede WHO
Sudan og flere andre afrikanske lande for poliofrie områder, idet polio var blevet udryddet. I begyndelsen af november måtte WHO indrømme, at der var sket et nyt udbrud - med poliovirusstammen fra
vaccinationerne! 589 Dette skal nu bekæmpes, bl.a. ved hjælp af vaccination. Genial ond cirkel: Vi vaccinerer mod polio for at kunne vaccinere endnu mere. Det ville være synd for erhvervslivet, hvis smitsomme sygdomme forsvandt.
Der var allerede i 2009 opstået problemer med en vaccinationsundersøgelse, der blev gennemført af B&MGF, dets aflægger ”PATH”
og WHO. Vaccinen Gardasil fra Merck blev testet mod HP-virus.
På flere skoler i Khammam-distriktet i Indien blev 16.000 piger mellem 9 og 15 år vaccineret med tre doser i henhold til statsligt tilsyn.
590

Mange piger blev syge, og fem døde. To andre døde i en anden provins. Over 120 piger fik alvorlige bivirkninger som f.eks. epileptiske
anfald, alvorlige mavesmerter, hovedpine og humørsvingninger.
Også i Japan var der så mange bivirkninger, at myndighederne ikke
længere anbefalede vaccinen ”Gardasil”. 591
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På et møde mellem Gates og den britiske premierminister Boris
Johnson i november 2020 sagde Johnson, at de burde have lyttet til
Gates’ pandemiske advarsler, og at de nu havde brug for hans fond
for at være bedre forberedt i fremtiden. Gates opfordrede regeringen
til at mindske offentlighedens skepsis over for vaccination i lyset af
”konspirationsteorier” og nævnte i forbifarten, at han arbejdede sammen med Wellcome Trust. Han sagde imidlertid, at krisen trods vaccination ikke ville ophøre, før der blev givet en effektiv ”supervaccine”, hvilket stadig kan tage flere år. 592
Indtil da holder de ”mindre effektive” mRNA-vaccinationer kassen i
gang.

Tedros Adhanom Ghebreyesus
Manden med det uudtalelige navn593 er den første WHO-direktør
uden medicinsk uddannelse. Han fik posten i 2017 takket være massiv støtte fra det kommunistiske Kina, som Tedros beundrer meget.
WHO’s ukritiske støtte til kinesisk propaganda har allerede ført til
flere opfordringer til Tedros’ afgang.

594

Tidligere var han sundheds-

minister og senere udenrigsminister i den etiopiske regering samt
formand for ”Roll Back Malaria Partnership Board” og medformand
for ”Partnership for Maternal, New born and Børnesundhedsstyrelsen”.595 Begge organisationer er finansieret af B&MGF. Så bekendtskabet med Gates er ældre. 596

Tedros var et højtstående medlem af politbureauet i Centralkomiteen for
Tigray People’s Liberation Front (TPLF)597, en tidligere marxistisk-leninistisk befrielsesbevægelse, der har siddet i den etiopiske regering siden
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1991. TPLF er stadig opført som en ”terrororganisation” i den globale
terrordatabase. Under dens styre skulle der efter sigende have fundet
etnisk udrensning sted blandt den konkurrerende Amhara-stamme.
Tedros holdes bl.a. ansvarlig for forfølgelsen af regeringsmodstandere og journalister i Etiopien. Landet var indtil for nylig kendt for de
værste menneskerettighedskrænkelser. Tedros blev også promoveret af B&MGF, som investerede i store sundhedsprogrammer i Etiopien, som Tedros havde faciliteret. 598
I hans tid som udenrigsminister solgte den etiopiske regering store
landområder til billige priser til udenlandske investorer. De 15.000
indbyggere blev tvangsforflyttet. Masseprotesterne mod dette eskalerede i 2016, politiet skød 500 demonstranter, arresterede 70.000
mennesker og tvang kritiske journalister i eksil, ifølge ”Human Rights
Watch”. Udenrigsminister Tedros afviste de internationale protester
mod masseskydningerne og benægtede begivenhederne, som dog
er dokumenteret på videoer. Der blev derefter fremsat krav om, at
Tedros skulle stilles for Den Internationale Domstol for menneskelige krænkelser af rettigheder. 599 Dette skete dog ikke, og Tedros blev
i stedet chef for WHO.
Opdatering: I mellemtiden er WHO-chefen faktisk blevet anklaget
ved Den Internationale Domstol. Den amerikanske økonom David
Steinman anklager ham for at være en af de tre chefer for sikkerhedsstyrkerne mellem 2013 og 2015, dvs. under torturen og drabene, som følge af sit job som udenrigsminister. 600
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Christian Drosten
Vi har mødt en anden hovedperson i forbindelse med vaccinationer
flere gange før: Prof. Christian Drosten. Siden hans hurtige opfindelse af SARS test i 2003, har han fået særlig opmærksomhed, ikke
kun i medierne. Som du kan læse på Wikipedia, er han blevet rigt
belønnet med priser, nogle af dem er højt begavede. 601 På hospitalet Charité i Berlin, som for nylig modtog 300.000 dollars fra Gates
Foundation, har han to professorater, selv om han ikke har habiliteret sig. Det er sjældent blandt professorer i medicin. Professoraterne
på Charité er indirekte medfinansieret af en fond tilhørende familien
Quandt602, en af Tysklands rigeste familier (BMW, medicinalindustrien).
Der synes at være andre forbindelser mellem Drosten og denne familie. 603 Han er tilsyneladende fritaget for de fleste professorers forpligtelse til at holde forelæsninger flere timer om ugen.
Drosten har gode forbindelser i den medicinske verden, og pandemiske vira er hans speciale. Ifølge ”LaborJournal” er Corona et lykketræf for virologien. De virologer, der får god medie-eksponering
har større sandsynlighed for at modtage tilskud og forskningsmidler.
604

Drosten har tiltrukket sig opmærksomhed med sine konstante
skrækscenarier. Han er ikke praktiserende læge og slet ikke epidemiolog. Allerede ved svineinfluenzaen var hans forudsigelser helt
ved siden af målet, og ved Corona forudsagde han igen et fantasifuldt antal dødsfald, som heldigvis ikke engang var i nærheden af at
indtræffe. I journalistiske kredse siger man hånligt: ”Drosten er et
sjældent geni: han tager altid fejl, men det er aldrig forkert.” At han
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ikke desto mindre (eller netop derfor?) for nylig fik tildelt det tyske
fortjenstkors, understreger hans rolle som en nyttig statsvirolog.
Peter Frey, redaktør af ”Peds Ansichten”, skriver: ”Det, jeg personligt
beskylder Christian Drosten for, er hans permanente, ureflekterede
opildning af frygt, hans umådeholdne behov for at tale i en sag, der
har et presserende behov for mådehold. Hans gentagne, spekulative og stærkt følelsesladede udtalelser om en mulig alvorlig fare udelukkende fra virologens synspunkt - som aldrig blev underbygget
af reelle beviser, kan kun klassificeres i kategorien uansvarlighed.
Han har ikke stoppet denne latente, nærmest maniske frygtløshed
den dag i dag. “605

Er Drosten læge?
Wikipedia fortæller, at Drosten fik sin doktorgrad fra Goethe-universitetet i Frankfurt i 2003. Interesserede journalister og forskere ønskede at læse hans doktordisputats, som skulle være tilgængelig på
universitetet og på det tyske nationalbibliotek. Men den kunne ikke
findes der eller på 12 andre universitetsbiblioteker før juni 2020, ikke
engang som pdf-fil. Dr. Markus Kühbacher, der har specialiseret sig
i akademisk svindel, undersøgte sagen og fandt ud af, at Drostens
doktorafhandling var forsvundet fra det tyske nationalbibliotek og
Frankfurts universitetsbibliotek, hvor den egentlig skulle være. Endnu mere: den var ikke katalogiseret nogen steder. 606
I sommeren 2020 dukkede en kopi af værket op i kælderen i Frankfurts arkiv med den begrundelse, at det havde ligget der i 17 år ”på
grund af vandskade”. Ifølge Dr. Kühbachers forskning er der dog
endnu flere bemærkelsesværdige mærkværdigheder:
268

• Afhandlingen er skrevet sammen med andre medforfattere, herunder en ph.d.-vejleder(!), hvilket sår tvivl om
”uafhængigheden”. 607
• Dele af arbejdet er allerede blevet offentliggjort i tre tidsskrifter - hvilket er usædvanligt, for at sige det mildt.
• Værket, der angiveligt er skrevet i 2001, indeholder en ”beediget erklæring fra 2003 fra Drosten - men uden hans underskrift.
• Ifølge doktordisputatsen fandt den mundtlige eksamen
sted den 22.3.2003 - en lørdag

. Hvilket universitet

har eksamen lørdag? Jeg kender ikke noget.
• Universitetet i Frankfurt havde oprindeligt hævdet, at der
var ”revisionsattest”, der bekræfter eksistensen af afhandlingen, og er en indsendelsesformular, hvor forfatteren bl.a. giver tilladelse til offentliggørelse. I slutningen af
november meddelte universitetet, at der ikke fandtes sådan et certifikat.608

Et doktorbevis kan først udstedes, når alle krav er opfyldt, hvilket
også omfatter indsendelse af depositum eksemplarer af afhandlingen. 609
Dr. Kühbacher ønsker nu at få sagen afklaret ved domstolene. Du kan
finde et videointerview om begivenhederne her.

610

Hvis det viser sig at

være sandt, at Drosten ikke har afsluttet sin doktorgrad korrekt, vil det
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også være en enorm skændsel for regeringen, og det vil også være enden på professoraterne på Charité.
Regeringen har tilsyneladende taget sine forholdsregler og anskaffet sig en ny ekspert: Prof. Dr. Michael Meyer-Hermann fra ”Helmholtz
Center for Infection Research”. Han er fysiker og forsker i matematiske modeller af immunsystemet. Dette center har i øvrigt også været støttet af B&MGF i mindst ti år. Indtast blot begge begreber i en
søgemaskine, og du vil finde en hel del.
Men vi bør ikke glæde os for hurtigt over at blive forskånet for Drostens ”forskning”. I erhvervsmagasinet ”Capital” meddelte han, at
han ville tage et nyt emne op, når hypen var forbi. Han har nok fået
nok af Covid19 for tiden, for MERS-virus er den næste pandemikandidat. 611 Så der vil være rigeligt med pandemi-forsyninger.

Neil Ferguson og Imperial College
Ferguson var i mange år leder af ”MRC Centre for Global Analysis of
Infectious Diseases” på Imperial College i London. Det blev finansieret af B&MGF med flere hundrede millioner euro siden 2002612, det
samarbejder med den britiske sundhedstjeneste og CDC og rådgiver WHO med analyser af presserende problemer med smitsomme
sygdomme.
Ferguson skabte computerprogrammer til spredning af epidemier.
Sådanne programmer er meget populære, også inden for klimaforskning, fordi de giver et hvilket som helst resultat, hvis man ”indstiller” parametrene i overensstemmelse hermed. Ferguson’s modeller var fantastiske:
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• Under udbruddet af mund- og klovsyge i 2001 advarede
Ferguson om, at 150.000 mennesker ville dø. Regeringen
lod dengang masser af dyr aflive, hvilket betød et milliardtab for landbruget. I sidste ende døde betydeligt færre.
• I forbindelse med fugleinfluenzaen i 2005 forudså Ferguson 200 millioner mennesker i sine matematiske modeller. Det endte med at blive få hundrede.
• Ferguson var mere forsigtig med svineinfluenzaen i 2009.
Han regnede med 65.000 dødsfald i Storbritannien. I sidste
ende var der betydeligt færre dødsfald. 613

Enhver, der kan fremvise sådanne ”succeser”, kan ikke undgå at
blive savnet i Corona. Ferguson dannede ”Imperial College COVID-19 Response Team” med 30 kolleger og leverede, betalt af Gates’ fond, det ønskede resultat: ”rapport 9”. Denne dannede det ”videnskabelige” grundlag for WHO’s anbefalinger. Rapporten614 ”taler
om den største sundhedstrussel fra en luftvejsvirus siden influenzaepidemien i 1918. Hvis der ikke blev truffet politiske modforanstaltninger, forudsagde rapporten 550.000 dødsfald i Storbritannien og
2,2 millioner dødsfald i USA samt en 30-overbelastning af hospitalssenge. ”615
Ifølge rapporten skulle 85.000 mennesker være døde i Sverige uden
lockdown. Men 6.000 døde af eller med Corona, hvilket ifølge rapporten var forudsagt 1.200 % for højt.
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Rapporten anbefalede derfor en hård indespærring, ”muligvis i 18
måneder eller mere”, med en kombination af isolering af tilfælde,
social afstandtagen for hele befolkningen og enten en generel husstandskarantæne eller lukning af skoler og universiteter. Dette er
den eneste måde at undgå overbelastning af sundhedssystemet og
mangel på hospitalssenge på, så længe der ikke er vaccine til rådighed.
Rapport9 havde en sensationel virkning. Kort tid efter indførte utallige lande rundt om i verden en hård lockdown med præcis de foranstaltninger, som Ferguson og hans medkæmpere havde foreslået.
F.eks. blev der indført skolelukninger i 150 lande, hvilket alene i slutningen af maj måned berørte 1,2 milliarder skolebørn (ca. 70% af
alle skolebørn på verdensplan).
Det var sandsynligvis den mest betydningsfulde videnskabelige artikel nogensinde. Neil Ferguson blev efterfølgende kaldt ”Professor
Lockdown” i den britiske presse. Selv i dag er næsten alle lockdown-foranstaltninger verden over og begrundelserne for dem i deres kerne baseret på argumentationen i denne artikel.”
Betænkningen blev trods mange mangler en model for de fleste regeringer. ”Modellen var upålidelig, videnskabsfolk på Edinburgh Universitet kom til meget forskellige konklusioner ved hjælp af den samme

model,

og

modellen

var

tidligt

blevet

kritiseret

af

sundhedseksperter på Oxford Universitet.”
Daily Mail skrev en overskrift d. 17. maj 2020: ”Computerkoden til
professor Lockdowns (Neil Ferguson) model.... er et rod, som ifølge
dataeksperter ville få dig fyret i den private industri.”
Der blev offentliggjort en undersøgelse i Canada med titlen: ”The flawed
COVID-19 model, der førte til lockdown af Canada”.

616

Forfatteren på-
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pegede massive videnskabelige fejl i Ferguson-undersøgelsen. Den var
ikke blevet peer-reviewet,617 mange tusinde linjer af modellen var ”udokumenteret” og dermed ikke kontrollerbare, ifølge Ferguson selv. En
ledende softwareudvikler hos Google kiggede på koden og fandt ”amatørfejl” i modellen.”
Hvorfor har en så dårlig rapport en så stor betydning? Prof. Dr. Christian Kreiß, som jeg citerer her, siger: ”En interessant konstant, der
går igen i hele Ferguson-rapporten, er den mantra-lignende gentagne henvisning til nødvendigheden af vaccination. Ingen chance for
normalitet uden vaccination.” Selvfølgelig blev det hele finansieret af
Gates, og hans indflydelse sikrede, at WHO overtog det.
Ironisk nok faldt Ferguson derefter i den fælde, han havde sat sig selv i:
”For han mødtes med sin gifte elskerinde i begyndelsen af maj, da han
holdt foredrag for offentligheden om behovet for streng social afstandtagen. Den britiske tabloid ”The Sun” overskrev derfor selvtilfreds på sin
forside den 5. maj 2020: ”Prof. Lockdown brød lockdown for at få bukserne ned”. En dag senere lød overskriften i ”The Sun”: ”Locked Out Prof. Neil Ferguson fratræder som regeringens coronavirusforsker efter
at have ’brudt lockdown’ regler for at mødes med sin gifte elskerinde””.
618

Det var det røde kort til Neil Ferguson, den ”engelske drone”, han
måtte ud. De foranstaltninger, som han krævede, var dog fortsat
grundlaget for den anden (tredje, fjerde?) nedlukning, trods de falske forudsigelser. Forskere kan ofte købes, og papir er tålmodigt.
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Den tyske sundhedsminister Jens Spahn
Den mest magtfulde politiker i Tyskland i øjeblikket er sundhedsminister Jens Spahn. Han blev formentlig forberedt på en vigtig opgave for mange år siden, hvilket to begivenheder viser: I 2012 blev han
udpeget blandt de 40 ”Young Leaders”, der blev udvalgt af ”American Council on Germany”. Organisationen har, i lighed med ”Atlanterhavsbroen”, siden 1952 arbejdet for at ”forbedre de tysk-amerikanske forbindelser”, hvilket er en fin eufemisme for: ”at sikre
amerikansk indflydelse på de tyske ledere”.
Desuden er Rådet en udløber af CFR619, en amerikansk tænketank,
som har trukket i trådene i baggrunden i årtier. Spahns tankegang
var tydelig, da han i 2018 meddelte, at Hartz IV (et socialt sikringsprogram for de fattigste) er ikke ensbetydende med fattigdom. 620
I 2015 blev bankmanden indlemmet i finansministeriet. De næste
skridt var deltagelse i WEF-mødet i Davos, hvor han blev udnævnt
til ”Young Global Leader”, og ”Bilderberg-konferencen” i Chantilly i
2017. Sidstnævnte blev afholdt for første gang i 1954 på ”Bilderberg
Hotel” i Nederlandene. Hvert år inviteres omkring 130 af de mest
indflydelsesrige personer fra politik, erhvervsliv og medier til at drøfte bag lukkede døre i tre dage på skiftende steder.

Indtil for få år siden var disse konferencer så hemmelige, at kun insidere kendte til dem.
Medierne forblev tavse, selv om 130 statsoverhoveder og virksomhedsledere ofrede tre dage af deres travle kalender til et formodet
harmløst kaffemøde. Efterhånden som der blev mere og mere kend274

skab til konferencen på internettet, blev den offentliggjort. Hvad der
præcist er planlagt for verden der, er dog stadig tophemmeligt.
På listen over fremtrædende deltagere, som på ingen måde er
komplet621, kan du se, at der ikke kun var berømte mennesker til stede, men også dem, som ingen kendte på det tidspunkt. Men samme
eller det følgende år fik de et højt embede, og derfor kaldes konferencen nogle gange ”kongemageren”. Kandidaterne bliver introduceret til ”det gode samfund” og får at vide, hvor de skal styre hen, når
de først er på posten.
Tilbage til Jens Spahn. Året efter sit Bilderberg-møde blev han overraskende nok sundhedsminister, selv om hans faglige kompetence
er begrænset til hans arbejde som lægemiddellobbyist. Hans lobbyvirksomhed undersøges mere detaljeret her. 622
En måned senere fik han besøg af Bill Gates. 623 Hvordan kunne det
være anderledes, de talte om vaccinationer og formodentlig også
om lobbyisme fra medicinalindustrien. Samtalen må have gjort indtryk på ham, for fra 2019 kæmpede han intensivt for obligatorisk
mæslingevaccination på trods af stærk modstand fra medicinske
kredse.624 Spahn fik sin vilje; fra marts 2020 skal skole- og dagplejebørn vaccineres, og det straffes hårdt, hvis de nægter at blive vaccineret.
Spahn mødtes med Gates i 2018. I september 2019, før Corona,
investerede Gates 50 millioner dollars i den tysk-baserede vaccineproducent BioNTech, som samarbejder med Pfizer. I 2020 modtager
BioNTech tilskud på 375 mio. euro fra den tyske regeringen til at
udvikle en mRNA Covid19-vaccine. 625 I november kræver Spahn, at
EU-Kommissionen ”straks” køber 300 millioner vacciner fra Biontech.
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To dage senere køber EU den ønskede mængde, selv om vaccinen
endnu ikke er godkendt, og seks

gange så dyr som den fra konkurrenten Astra Zeneca. 626 Få mere at
vide om BioNTech og den påståede ”90% sikkerhed” for deres vaccine her. 627
En mærkelig historie: Gates køber aktier i virksomheden, de tyske
skatteyderes penge bliver syvdoblet, hvorefter børsværdien af den
lille start-up BioNTech stiger til over 20 milliarder, og ovenikøbet får
Spahn en superordre fra EU. Og det for en knap testet, ikke-godkendt vaccine, udviklet af et firma, der aldrig har produceret noget
lægemiddel.
Den tidligere ukendte BioNTech-chef blev milliardær som følge heraf
og er nu angiveligt en af de 500 rigeste mænd i verden. Vores skattepenge er i gode hænder der. Det hele lugter af korruption på højeste niveau. Formentlig er det derfor, at Viagra-producenten Pfizer
involverede sig i det tyske miniselskab for at kunne få del i de føderale tilskud. Måske blev han også overbevist af virksomhedens
adresse med vejnavnet ”Ved guldminen 12” (virkelig!). Der er antydninger om, at lobbyisme er særlig effektivt, når man selv sidder i regeringen.
Sammen med sin mand Daniel Funke, der har gode forbindelser
som chef for hovedstadens kontor for det magtfulde ”Burda Media”,
har Spahn om sommeren købt sig en dyr villa i et fornemt kvarter i
Berlin. Man må ikke skrive noget om prisen, selv om den længe har
været kendt, for alle journalister, der gjorde det blev advaret af
Spahns advokater.

628

Men hvis ”Hartz IV ikke er fattigdom”, er en

luksusvilla nok heller ikke en rigdom.
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Jens Spahn er også medlem af ”Atlantic Bridge”,

629

et vigtigt net-

værk mellem USA og tyske ledere. Bestyrelsen og medlemslisten630
ligner en ”hvem er hvem” af tyske toppolitikere, erhvervsledere og
mediechefer. En schweizisk undersøgelse har afsløret og præsenterede dem på en meget god grafisk måde. 631 Man kan se, at alle de
store tv-stationer og alle de store trykte medier i Tyskland er repræsenteret.
Man kan her se forbindelserne til Bilderbergers, som er forbundet med
CFR og med den ”Trilaterale Kommission”,632 som arbejder tæt sammen
med NATO. Den kendte historiker og samfundskritiker Noam Chomsky
vurderer deres mål som et forsøg på at trænge demokratiet tilbage og
opdrage folk til at være mere passive og lydige, så statsmagten kan
handle mere frit.

CFR anser de unge for at være ”for frie”, og at de bør kontrolleres bedre.
633

Et andet netværk, denne gang på det videnskabelige område, er det
lidet kendte tyske nationale akademi ”Leopoldina”. Deres eksperter
er officielt at rådgive den tyske regering om Corona634 og anbefalede
i oktober at sænke incidens-værdien til 35 pr. 100 000 indbyggere
samt at indføre ensartede og strengere foranstaltninger i forbindelse
med den anden nedlukning/lockdown. I december 2020 kom Leopoldina under beskydning for at have udsendt anbefalinger til lockdown, som kansleren brugte til at retfærdiggøre sin hårde lockdown
i december. Papiret blev kritiseret usædvanlig hårdt i avisen ”Welt”.
635

Boris Reitschuster skriver: ”En af disse ”bidragydere” er virologen
Christian Drosten. Ifølge ham ”indeholder papiret imidlertid ikke no277

gen råd, men en ’klar og endelig advarsel fra videnskaben’”, som
Welt skriver i en glimrende artikel, der desværre er skjult bag en
betalingsmur: ”Hvis politikerne ikke lytter til denne advarsel, så har
de ”ikke længere besluttet sig for videnskaben”...
Fire og en halv side tekst er faktisk yderst sparsomt for en velbegrundet videnskabelig afhandling. Avisen [”Die Welt”] konkluderer:
”Hvis et så kortfattet videnskabeligt dokument overhovedet skal have
en meningsfuld kommentar til en aktuel begivenhed, må det i høj
grad henvise til dokumenterede undersøgelser”. Leopoldina’s såkaldte ad hoc-erklæring er ”alt andet end et videnskabeligt dokument”, den er ikke engang en videnskabelig sammenfatning af en
forskningstilstand ”636.
For yderligere oplysninger henvises til Reitschusters artikel, der er
nævnt ovenfor.
Prof. Dr. Joachim Sauer, Angela Merkels mand, er i øvrigt også medlem
af Leopoldina. Han blev udnævnt til akademiet i 2007.637

Når vi nu taler om netværk: I begyndelsen af november kom det
frem, at RKI’s afdelingschef Heinz Ellerbrok også er partner i virksomheden GenExpress. RKI er til gengæld kunde hos GenExpress
og har været det i 20 år. Der er også et samarbejde med TIB Molbiol,
som var den første til at markedsføre Drostens PCR. 638
”Ellerbrok er også medejer af firmaet, som ikke kun udvikler test,
men også arbejder med biologiske våben, forskningsprojektet ”Biologiske trusler”: Risk Assessment, Ultrafast Detction and Identification of Bioterrorism-Relevant Agents (BIGRUDI)”. GenExpress kan
trække på andre hæderlige projektpartnere:”
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- Forbundskontoret for civilbeskyttelse og katastrofehjælp (BBK), Bonn
- Forbundskriminalpolitiet (BKA), Wiesbaden
- Delstatens sundhedsvæsen i Baden-Württemberg (LGA)
- Berlins Tekniske Universitet, Institut for Bioteknologi
- FU Berlin, Institut for Bioteknologi og Biokemi
- Charité, Institut for Farmakologi, Berlin
- Teknisk Universitet for Anvendte Videnskaber i Wildau (TFHW), Biosystemteknik
- Philipps University Marburg, Institut for Virologi

Beslutningstagerne i RKI har vel ikke gavn af masse-PCR-testning
med omkring 1,8 millioner test om ugen? ”639

Det var også pinligt, at RKI-chef Wieler nægtede at sige noget om
sagen på et pressemøde, fordi han angiveligt ”manglede oplysninger”. Senere indrømmede en talskvinde for RKI, at Ellerbroks ”bibeskæftigelse” havde været kendt af RKI siden 2008.640

George Soros
En af hovedaktørerne i Corona-komplotten er den ungarskfødte
Györgi Schwarz, bedre kendt som George Soros, der også er ”filantrop”.
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Milliardæren har tjent sin formue på finansielle spekulationer i sine
hedgefonde og anses for at være en gavmild spenderer. Han giver
dog altid med et specifikt formål, ligesom Bill Gates, som han gav to
milliarder dollars til sin fond. Hans egen fond, ”Open Society Foundations” OSF, er kendt for at støtte protestbevægelser i lande, hvis
regeringer ikke falder i det finansielle etablissements smag. F.eks. i
Ukraine til Maidan-omvæltninger641 eller protesterne i Hviderusland i
2020. 642
Oprørene i det ”arabiske forår”643 blev også støttet af OSF, ligesom
flere flygtningebevægelser, ”Demokraterne” i USA, ”Black votes
matter”, ”Fridays for Future”, ”Extinction Rebellion” eller faktatjekkerne i ”Corrective”. I 2016 mente Soros som privatperson, at han skulle bede EU om at stoppe med at give penge til EU-lande, der er imod
hans flygtningeplaner (f.eks. Polen og Ungarn).
En af de fonde, der finansieres af Soros, er ”Tides Foundation”. Den
har modtaget mere end 32 milliarder dollars (!) fra Soros’ ”Open Society” og fra hans ”Fond til fremme af det åbne samfund”.

644

Dette

gør Soros til den største bidragyder til Tides. Tides Foundation finansierer mange NGO’er, der i Soros’ forstand arbejder for en omdannelse af de vestlige samfund i retning af neosocialisme, herunder
”Black Lives Matter Støttefond”. 645
Tides’ canadiske sektor deler en etage i ”Robertson Building” i Toronto med ”Dominion Voting Systems”, producenten af de afstemningsmaskiner, som var massivt involveret i den amerikanske valgsvindel
til fordel for Demokraterne, også i Soros’ følelse.

646

Siden 2009 har

Dominion-maskinerne arbejdet med softwaren ”Smartmatic”, hvis
direktør er den britiske eksminister
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Mark Malloch-Brown, en god ven af Soros. 647648 Han var vicedirektør
i flere Soros-stiftelser og er nu blevet udnævnt af Soros som ny leder
af hans ”Open Society Foundations”.649 Forgængeren, Patrick Gaspard, havde sagt op for at fortsætte i Bidens kabinet, ligesom tre
andre medarbejdere fra OSF.
Soros bryder sig slet ikke om, når folk kritiserer ham på tv. De store
amerikanske tv-stationer har interne ordrer om ikke at tale om ham,
som det kan ses i en video. 650
Soros har gjort sig meget upopulær med sine aktiviteter i flere lande:
I 1992 bidrog han til det britiske punds fald ved at spekulere i milliarder og opnå en fortjeneste på 1.100 millioner dollars. I Thailand og
Indonesien deltog han i lignende spekulationer, i Frankrig blev han
juridisk dømt for ulovlige transaktioner, og Filippinernes præsident
truede med at ”personligt at sende ham i helvede”, hvis han dukkede
op i sit land. Israel, Rusland, Ungarn og Polen har forbudt Soros’ og
hans fondes aktiviteter, og Tjekkiet, Rumænien og Bulgarien har klaget over Soros’ indblanding i deres landes politik. 651
Da Soros’ fond i Budapest blev lukket af regeringen i 2018, lovede
Berlins borgmester Müller, at han ville byde den velkommen til Berlin
”med åbne arme”.652 Soros’ speciale er at destabilisere den økonomiske og politiske orden i de lande, som han mener at skulle omdanne til ”åbne samfund”.
Den amerikanske anklagemyndighed efterforsker Soros, som beskyldes for at ”stjæle” amerikaneres identiteter sammen med et privat efterretningsfirma. Oplysningerne blev brugt til at åbne bank- og
kryptovalutakonti. Han efterforskes også af FBI for valgsvindel. 653
Verdensbanken og Den Internationale Valutafond, som begge er ansvarlige for finansieringen, og World Economic Forum WEF, som
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koordinerer de store virksomheder, er også involveret i den store
Corona-forretning.

Det Verdensøkonomiske Forum
WEF blev grundlagt i 1971 af sønnen til en svabisk fabriksdirektør,
økonomiprofessor Klaus Schwab, som stadig er leder af WEF i dag.
WEF er kendt for sine årlige møder, som det afholder i Davos med
stor medietilstedeværelse. Ifølge dets egen udtalelse, er dens ”mission” at ”forbedre verdens tilstand”.

654

Det lyder godt i første om-

gang. I de 50 år, den har eksisteret, har det vist sig at være sandt,
men man må tilføje: ”... til gavn for vores medlemmer”, som er multinationale selskaber og finansielle institutioner. Man skal altid sætte
ord, ligesom tal, i perspektiv. Når Obama f.eks. siger: ”Ja, vi kan”,
må man spørge: ”Hvem menes der med ”vi”?”.
WEF valgte slet ikke tilfældigt at placere sig i nærheden af Genève,
fordi der ud over WHO også er mange andre FN-organisationer repræsenteret der, så at sige en ”politik for korte afstande”. WEF finansieres af medlemsgebyrer fra de ca. 1.000 medlemsvirksomheder.
Disse er normalt globale virksomheder med en omsætning på over
5 milliarder amerikanske dollars, dvs. ”globale aktører”. 655
Hvis du kigger på listen over medlemmer656, finder du næsten alle de
store kendte virksomheder. Der har vi det store netværk af selvkårede ”eliter”, det militærindustrielle kompleks, de verdensomspændende mainstream-medier, det farmaceutisk-medicinske kompleks, online internetplatforme, finans- og bankimperiet, logistikindustrien,
herunder Amazon, UPS, luft- og skibsfart osv. Det er her, de rige og
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magtfulde mødes for at dele verden mellem sig selv, og Klaus
Schwab er vært.
Blandt lederne i bestyrelsen er berømtheder som Al Gore, USA’s
præsidentkandidat for Demokraterne i 2000 og hovedinitiativtager til
klimakampagnen, og Christine Lagarde, der i øjeblikket er formand
for ECB.657 På de årlige møder i Davos har alle statsoverhovederne
i Europa, USA, Rusland og Kina været repræsenteret blandt de
2.500 besøgende samt førende bankfolk og virksomhedsledere,
herunder Gates og Soros. Det er her, verdens politik laves.

Et interessant fingerpeg om involvering i Corona-komplottet er, at WEF
tilsyneladende solgte alle sine investeringer (og formentlig købte dem
tilbage til laveste priser) kort før aktiemarkedskollapset i 2020. 658
• WEF har også et færdigt koncept for, hvordan verden skal fortsætte
efter krisen i Corona: ”The Great Reset”. Mere om dette senere.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://de.wikipedia.org/wiki/MS-DOS#QDOS_und_86-DOS
https://lbry.tv/@corbettreport: 0/gates: dhttps://www.corbettreport.com/gates/ 544 https://de.
wikipedia.org/wiki/Bill_%26_Melinda_Gates_Foundation
545 https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-687765.html
546 https://www.heise.de/tp/features/Bill-Gates-zwischen-Schein-und-Sein-3378037.html
547 http://www.globaljustice.org.uk/resources/gated-development-gates-foundation-alwaysforce-good
548 https://www.heise.de/tp/features/Bill-Gates-zwischen-Schein-und-Sein-3378037.html 549
”Alliance for en grøn revolution i Afrika”.
550 https://www.heise.de/tp/features/Bill-Gates-zwischen-Schein-und-Sein-3378037.html?seite=all
551 https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Studien/_Falsche_Versprechen_AGRA_de.pdf
552 https://www.heise.de/tp/features/Bill-Gates-zwischen-Schein-und-Sein-3378037.html?seite=all 553 Biden besluttede sig for at gå tilbage til WHO - hvem undrer sig?
554 Global Alliance for Vaccines and Immunisation https://de.wikipedia.org/wiki/Gavi,_die_
Impfallian 555 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/113511/Geberkonferenz-fuer-Impfallianz-Gavi-sammelt-7556 https://multipolar-magazin.de/artikel/der-impfaktivismus-der-gates-stiftung
557 https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2017-03/who-unabhaengigkeit-bill-gates-film
558 https://sascha313.wordpress.com/2020/05/14/aerzte-fuer-aufklaerung-die-corona-pande-

283

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

mie-ist-ein559 http://www.kccb.or.ke/home/news-2/press-statement-by-the-kenya-conference-of-catholicbishops/ 560 ß-hCG, humant choriongonadotropin, produceres under graviditet. Vaccination
producerer antibo 561 https://sascha313.wordpress.com/2020/05/14/aerzte-fuer-aufklaerungdie-corona-pandemie-ist-ein562 https://multipolar-magazin.de/artikel/der-impfaktivismus-der-gates-stiftung
563 https://www.kla.tv/17550
564 https://deutsch.rt.com/meinung/101094-ruecksichtslos-und-unmoralisch-die-machenschaften-der-g 565 Ibid. og: https://multipolar-magazin.de/artikel/der-impfaktivismus-dergates-stiftung
566 https://de.news-front.info/2020/05/14/bill-gates-gibt-zu-kindern-genetisch-veranderte-organismen-i
567 ibid.
568 https://childrenshealthdefense.org/
569 https://deutsch.rt.com/meinung/101094-ruecksichtslos-und-unmoralisch-die-machenschaften-der-g 570 den 25.7.2013 i den sydafrikanske avis ”Times Live”.
https://www.modernghana.com/news/563556/contraception-depo-provera-african-diasporacall.htm
https://www.bd.com/de-de/about-bd/showcase/expanded-access-to-family-planning-option--link-t
https://c-fam.org/turtle_bay/nyt-whitewashes-dangerous-contraceptive-poor-women-depoprovera/
https://gynuity.org/donors
https://youtu.be/3wQx-BjmfJk
https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovatingto_zero/transcript?language=en
http://www.pbs.org/now/transcript/transcript_gates.html
https://www.die-tagespost.de/politik/aktuell/die-abtreibungslobby-woelfe-im-schafspelz;art315,211
https://www.gatesfoundation.org/Who-We-Are/Resources-and-Media/Annual-Letters-List/Annualhttps://web.archive.org/web/20160409111411/http://evangelicalfocus.com/lifetech/344/_Bill_
Gates 581 Citat fra et foredrag i Pentagon i 2005 https://lbry.tv/@corbettreport: 0/gates: d
https://uncut-news.ch/bill-gates-bekommt-gruenes-licht-um-die-sonne-zu-blockieren/
https://www.nytimes.com/2019/10/12/business/jeffrey-epstein-bill-gates.html fra 12.10.2019
https://europeansworldwide.wordpress.com/2020/05/15/putin-closes-gates/
https://netzfrauen.org/2018/11/28/tanzania/
https://www.nytimes.com/2017/04/20/world/asia/india-health-nonprofit-gates-foundation.html
587 Den nationale tekniske rådgivningsgruppe for immunisering
588 https://deutsch.rt.com/meinung/101094-ruecksichtslos-und-unmoralisch-die-machenschaften-der-g
589 https://uncut-news.ch/2020/11/05/suedsudan-bestaetigt-neuen-ausbruch-von-impfstoffbedingter-kin 590 Human papillomavirus, som siges at forårsage livmoderhalskræft.
591 https://netzfrauen.org/2017/04/25/gates/
592 https://summit.news/2020/11/12/uk-pm-meets-with-bill-gates-to-discuss-implementingglobal-vacc 593 I Etiopien efterfølges navnet af faderens navn og derefter af bedstefaderens.
Efternavne er ikke c 594 https://de.wikipedia.org/wiki/Tedros_Adhanom_Ghebreyesus#cite_
note-_2
595 https://www.who.int/dg/biography
https://en.wikipedia.org/wiki/Partnership_for_Maternal%2C_Newborn%26_Child_Health_
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”Tigray People’s Liberation Front”
https://docplayer.org/191825998-Us-milliardaer-bill-gates-und-who-direktor-tedros-zwei- kriminelle-nichtmediziner-entscheiden-ueber-die-gesundheit-von-8-mrd.html
https://www.corvelva.it/de/approfondimenti/sistema-sanita/oms/i-crimini-di-tedros-adhanomdirettore-generale-dell-oms.htmlhttps://www.roughestimate.org/roughestimate/the-crimes-oftedros-adhanom
https://www.thetimes.co.uk/article/who-chief-tedros-adhanom-ghebreyesus-may-face-genocide- charges-2fbfzz7sff eller: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9052247/WH0-chief-Tedros- Ghebreyseus-accused-aiding-aiding-genocide-Ethiopia-nobel-peace-prize-nominee.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Drosten#cite_ref-46
https://www.corodok.de/drosten-prof-charite/
https://www.corodok.de/drosten-grimme-preis/
https://www.compact-online.de/169498-2/
https://peds-ansichten.de/2020/05/christian-drosten-verantwortung-schweinegrippe-sanofiglaxosmithkline-ehrung
www.new-swiss-journal.com/artikel/Verdacht-erhähttps://www.new-swiss-journal.com/artikel/
Verdacht-erhärtet%3A-Drosten-kein-richtiger- Doktor
https://corona-transition.org/dissertation-von-prof-christian-drosten-erst-seit-sommer2020-im- bestand-der
https://corona-transition.org/causa-drosten-wird-gerichtsverfahren-uni-frankfurt-raumtfalschaussage-zur
www.new-swiss-journal.com/artikel/Verdacht-erhähttps://www.new-swiss-journal.com/artikel/
Verdacht-erhärtet%3A-Drosten-kein-richtiger- Doktor
https://dein.tube/watch/zinyzP4l4sI5oEz fra minut 17.50
https://deutsch.rt.com/inland/109709-neues-thema-aufbauen-drosten-widmet/
https://canucklaw.ca/cv-24-gates-financing-of-imperial-college-london-and-their-modelling/
613Michael Thrusfield, professor i veterinær epidemiologi ved University of Edinburgh:
https://telegra.ph/Der-Wissenschaftsbetrug-durch-Prof-Christian-Drosten-07-10
614https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2020-03-16-COVID19- Rapport-9.pdf
615https://kenfm.de/corona-und-gekaufte-wissenschaft-von-christian-kreiss/
		
samt følgende citater
616https://www.iedm.org/the-flawed-Covid-19-model-that-locked-down-canada/ 		
617Reviewed by experts
https://www.thesun.co.uk/news/11556697/professor-neil-ferguson-resigns-breaks-uk- coronavirus-lockdown-rules
_Council on Foreign Relations, et al. i: https://www.heise.de/tp/features/Der-Klub-der-WeisenMaenner-3419681.html
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-04/jens-spahn-hartz-vier-empfaengerin-treffen
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Teilnehmern_an_Bilderberg-Konferenzen
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/jens-spahn-seit-2002-im-bundestag-und-im- 		
geschaeft/orhere:https://de.rt.com/inland/110961-alte-bekannte-spitzenjob-und- immobiliengeschaft/
https://twitter.com/BMG_Bund/status/986969841977430016
https://www.merkur.de/politik/masern-impfpflicht-aerzte-ueben-massive-kritik-an-spahn-zr12251003.html
375 millioner euro alene fra forbundsregeringen https://www.manager- magazin.de/unternehmen/biontech-erhaelt-vom-bund-375-millionen-euro-fuer-impfstoff-gegen- coronavirus-a285

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2221de21-80c7-4d17-b9a8-ab01c30523cd
https://de.sputniknews.com/wirtschaft/20201111328385978-ersten-deutscher-corona-impfstoff- hintergrund/
https://www.nachdenkseiten.de/?p=66762
https://wir-treten-zurueck.de/villa-jens-spahn/https://www.spaet- nachrichten.de/2020/09/geheimnisvolles-neu-spahnstein-und-die-pressefreiheit/
https://de.wikipedia.org/wiki/Atlantik-Brücke#cite_ref-54
https://lobbypedia.de/wiki/Atlantik-Brückehttps://de.wikipedia.org/wiki/Atlantik-Brücke
https://swprs.org/netzwerk-medien-deutschland/
International ”tænketank” grundlagt af David Rockefeller
https://de.qaz.wiki/wiki/Trilateral_Commission
https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-bundesregierung-berater-101.html
https://www.welt.de/kultur/plus222264910/Angela-Merkel-und-das-Leopoldina-Desaster.html
https://reitschuster.de/post/pseudo-wissenschaft-fuer-den-lockdown/
https://www.leopoldina.org/mitgliederverzeichnis/mitglieder/member/Member/show/joachimsauer/
https://www.welt.de/wirtschaft/article221257894/Corona-Tests-Hinweis-auf-Interessenkonflikt- bei-leitendem-RKI-Mitarbeiter.html
https://www.compact-online.de/corona-sumpf-rki-angestellter-ist-mitinhab_er-von-pcr-testfirma/
https://de.rt.com/inland/109844-corona-tests-hinweise-auf-interessenkonflikt/
https://www.nachdenkseiten.de/?p=34805
https://www.anti-spiegel.ru/2020/maidan-2-0-bisher-erfolglos-die-lage-in-weissrussland/
https://de.wikipedia.org/wiki/_Arabischer_Frühling#Ursachen_und_Beteiligte
https://www.influencewatch.org/non-profit/tides-foundation/
https://www.tides.org/our-community/partnerships/tides-welcomes-black-lives-matter/
https://nationalfile.com/dominion-voting-systems-shares-floor-space-with-soros-group- partnered-with-soros-friend/
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Malloch_Brown._Baron_Malloch-Brown
https://247sports.com/college/ole-miss/board/103602/Contents/-sorosobama-and-dominionafstemningssystemer-154816942/
https://www.breitbart.com/politics/2020/12/06/george-soros-appoints-chair-of-smartmatic- forældreselskab-til-ledelse-af-open-society-foundations/
Glenn Beck: Du må ikke nævne George Soros https://youtu.be/pGrvhC_cz1c 651https://somatemps.me/2020/07/07/georges-soros-biografia-incomoda/
https://www.tagesspiegel.de/wissen/open-society-foundations-gates-und-wellcome-trust-berlin- wird-zur-stadt-der-stiftungen/22866030.html
https://www.conservativebeaver.com/2020/11/14/george-soros-accused-of-election-interference- by-the-fbi/
https://www.weforum.org/about/world-economic-forum
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltwirtschaftsforum
https://www.weforum.org/partners
https://www.weforum.org/about/leadership-and-governance
https://www.schildverlag.de/2020/10/26/gruender-des-weltwirtschaftsforums-klaus-schwabsie- werden-in-10-jahren-nichts-besitzen/
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Hvordan blev krisen skabt og med hvilket
formål?
Forberedelser
De nævnte personer og organisationer spiller en vigtig rolle i den
overordnede plan, som efterhånden bliver synlig. Men de er langt fra
de eneste, snarere ”toppen af isbjerget”. Afgørende aktører er også
de førende aviser og tv-stationer på verdensplan samt de fleste ”demokratiske” partier. Alt dette kan ses af det næsten gnidningsløse
samspil mellem alle deltagerne.
De kendsgerninger, som jeg nu vil præsentere Dem for, afslører et
scenario, der fører til den konklusion, at Corona-krisen og - frem for
alt - den politiske reaktion på den var bevidst og planlagt længe i
forvejen. Det lyder uhyrligt, og det er netop derfor, at næsten ingen
tør tænke det fuldt ud igennem. Det kræver mod at se denne mulighed med åbent sind i øjnene.
Det er heller ikke let for mig at bruge måneder på at undersøge de
afgrunde, der åbner sig mere og mere. Men jeg ser det som uundgåeligt at afdække alt dette. Uvidenhed vil aldrig få os ud af den
fælde, der er blevet sat for os. Jeg følger filosoffen Herbert Fritsche,
som engang sagde, at hvis man vil følge sin stjerne, må man stå ud
og kigge ind i mørket.
Men tilbage til fakta. En planlagt pandemi skal ligesom enhver strategisk operation øves. Har der fundet sådanne øvelser sted? Svaret
gives af forfatteren og medredaktør af tidsskriftet ”Multipolar”, Paul
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Schreyer, i hans meget velresearchede bog ”Chronicle of an Announced Crisis - How a Virus Could Change the
Verden”. 659 Du kan finde et interview med ham her.660 I det beskriver
han flere handlinger, hvor pandemier blev udspillet:

• I 2000 besluttede Center for Civile Biodefense Studies på
Johns
• Universitet at organisere en konference om ”en teoretisk
plage i USA. Emnerne var alt fra medicinsk behandling til
isolering af befolkninger og kontrol af offentligheden til
nedkæmpelse af mulige optøjer og vaccination som et
universalmiddel ”. 661
• I 2001 fulgte simulationsspillet ”Dark Winter” på militærbasen Andrews i nærheden af Washington. ”Spørgsmålet om,
hvorvidt ”farlig information” bør forbydes ved lov, blev diskuteret.
• Konsekvenserne af frihedsbegrænsninger blev også drøftet
• Ved hjælp af eksempler fra andre sådanne konferencer
og øvelser, ”Global Mercury” i 2003 og ”Atlantic Storm” i
2005, viser de, at forberedelserne til en pandemi var international, og at deltagerne i ”Atlantic Storm”-øvelsen f.
eks. repræsentererede præcis den kombination af folk,
som var ønsket – ” alt sammen af transatlantisk karakter,
dvs. under amerikansk ledelse”. 663
• En undersøgelse fra Rockefeller Foundation fra 2010 under288

søgte pandemier politisk: ”Lock Step”. ”Ifølge scenariet,66 førte en influenzapandemi til global panik, blev hurtigt blev verdens model, og regeringerne vedtog obligatorisk maskering
og autoritære foranstaltninger. ”Selv efter at pandemien aftog,
autoritære og overvågning af borgerne fortsatte og blev endda intensiveret.” Til manuskriptet opgav borgerne villigt deres
frihed” 665
Derefter var der en lang pause. Men i januar 2017, kort efter at Donald Trump var blevet USA’s præsident, rejste Bill Gates til WEF-mødet i Davos og erklærede, at der var behov for ”seriøse diskussioner
om, hvordan man forbereder sig på et muligt angreb med biologiske
våben”.
Anledningen var lanceringen af vaccineforskningsinitiativet CEPI
(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), som han
grundlagde i samarbejde med medicinalindustrien og flere regeringer. Formålet var at udvikle vacciner meget hurtigere end tidligere.
- i stedet for inden for ti år på under tolv måneder - og at sikre offentlig-privat finansiering til dette. ”666
Samme år talte Gates på sikkerhedskonferencen i München: ”Den
næste epidemi kan opstå på computerskærmen hos en terrorist, der
ønsker at bruge genteknologi til at skabe en syntetisk version af koppevirusset eller et ekstremt smitsomt og dødeligt influenzavirus. Vi
er nødt til at forberede os på epidemier på samme måde som militæret forbereder sig på krig. Dette omfatter manøvrer (”germ games”)
og andre beredskabsøvelser, så vi bedre forstår, hvordan sygdomme spredes, hvordan folk reagerer i panik, og hvordan vi håndterer
ting som
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overbelastede motorveje og kommunikationssystemer. “ 667
Gates’ ønske blev opfyldt, for tre måneder senere begyndte forberedelserne til ”Clade X” på ”Johns Hopkins Centre for Health Security”,
som også modtager generøse donationer fra Gates Foundation.
”I 2018 øvede en lille kreds af regeringseksperter i Washington en
pandemi udløst af et biovåben, som var skrevet af en gruppe, der
ønskede at bruge det til at reducere verdens befolkning for bogstaveligt talt at opnå ”den ’nulstilling’ eller det ’paradigmeskift’, der ville
være nødvendigt for at ændre balancen fundamentalt. ”668 Øvelsen
blev kaldt ”Clade X”. 669
Eksempel Tyskland: Den 8. maj 2019 (en symbolsk dato, dagen for
Wehrmachts kapitulation i 1945) afholdt det konservative parti CDU
en kongres i Rigsdagen med titlen: ”Styrkelse af den globale sundhed, gennemførelse af FN’s mål for bæredygtig udvikling”. Læg
mærke til nøgleordene ”global” og ”FN”. Ud over de sædvanlige
medlemmer af CDU Merkel, Spahn, to andre ministre, hr. Drosten
(ja, han er også medlem af CDU), var der internationale gæster, der
var kommet til Berlin: Joe Cerrell, direktør for ”Global Policy” i Gates
Foundation, professor Jeremy Farrar, direktør for ”Wellcome Trust”
og WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Det officielle program
er kendt, hvad der blev drøftet på den efterfølgende ”reception med
civilsamfundet” aktører” kan man kun gætte sig til. Sandsynligvis har
der fundet lignende forberedelser sted i andre lande rundt om i verden. 670
I oktober 2019, endnu før ”Corona” blev den vigtigste øvelse, ”Event
201”, afholdt i New York. Vi vil se nærmere på det om et øjeblik.
Schreyer skriver: ”Det var påfaldende, at der i alle disse øvelser ikke
blot blev spillet en sundhedsmæssig nødsituation med overbelaste-
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de hospitaler og mange epidemiske dødsfald, men at der underligt
nok i alle drejebøgerne altid udbrød optøjer i landet, og at man måtte reagere på dem med indsættelse af militæret og alvorlige begrænsninger af friheden. Det så ud til, at bioterrorøvelserne med
deres konstante koppe- og pestangrebsscenarier også tjente som
påskud for at gennemføre grundige indøvning af en politisk undtagelsestilstand.” 671
Selv de såkaldte ”pandemier”, som var ubetydelige i forhold til de
”almindelige” epidemier som malaria, tuberkulose, hepatitis osv. kan
regnes som øvelser: SARS 2002/03 (820 dødsfald på verdensplan),
fugleinfluenza 2004 (under 500 dødsfald), svineinfluenza 2009/10
(under 19 000 dødsfald, langt mindre end en tusindedel af en procent af verdens befolkning), MERS 2012 (under 900 dødsfald).
Den tyske regering havde i øvrigt allerede bestilt de 50 millioner vaccindoser hos GSK i 2007, to år før udbruddet af svineinfluenza og
kendskabet til den daværende ”nye” virus. 672 Dette er endnu et tegn
på, at pandemier er under planlægning.
”Området biosikkerhed og pandemibekæmpelse, der er opbygget
med mange penge og lobbyvirksomhed i løbet af de sidste 20 år, er
et komplekst maskineri af internationalt koordinerede instrukser for
aktion673, har været i standby-tilstand i flere år og har stort set kun
ventet på passende grønt lys. “674
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”Event 201” - generalprøven for Corona

D. 18. oktober 2019, på opfordring fra Johns Hopkins Centre for

Sundhedssikkerhed, blev der afholdt en højt profileret simulation af
en pandemi forårsaget af et coronavirus to måneder før udbruddet
af Covid19-pandemien. Der må have været clairvoyante personer
på arbejde, for alt svarede til det, vi senere måtte opleve, bortset fra
udbruddets sted, som var blevet flyttet til Brasilien. Arrangementet
blev finansieret og organiseret af Gates Foundation og World Economic Forum. Og det hele er officielt på internettet, du kan endda se
videoer af øvelsen. 675
Femten udvalgte personer deltog, alle kompetente inden for deres
område. De fleste er fra den private sektor, ingen af dem er læger,
men mikrobiologen George Gao, direktør for Kinas sygdomsbekæmpelsesagentur CCDC, ”som i januar 2020 gjorde sin amerikanske kollega Robert Redfield opmærksom på den formodet fare ved
Sars-Cov-2.”676 Også chefen for risiko i den amerikanske hotelkoncern Marriott International, verdens største hotelkæde, en præsident
for verdens største producent af medicinsk udstyr og Corona-sneltest, en repræsentant for Lufthansa, en tidligere direktør for Verdensbankens sundhedsafdeling, direktør for ANZ (Bank of Australia
and New Zealand) og formand for CEPI, den sammenslutning for
udvikling af vacciner, som Gates har taget initiativ til, direktør for
”Edelman”, verdens største PR-firma, direktør for ”UPS Foundation”, næstformand for NBC (tv-medier), næstformand for lægemiddelgiganten ”Johnson&&Johnson”, guvernør for Singapores centralbank osv.
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En berømt virksomhed til planlægning af pandemien. Der var naturligvis også en ledende mand fra Gates Foundation, samt Avril Haines, tidligere vicedirektør for CIA under Obama og aktiv tilhænger af
de såkaldte ”forbedrede forhørsteknikker” (waterboarding osv.). Hun
dukkede for nylig op igen som kandidat til udenlandske efterretninger under Biden, hvis han bliver præsident. 677
I simulationen Event 201 fik deltagerne tildelt forskellige roller, og
der blev afspillet meget realistisk fremstillede fiktive videoer, som
lignede de virkelige videoer fra i dag, som det kan ses i videoerne på
den officielle hjemmeside. 678

”Essensen af øvelsen og af den virkelige situation, der fulgte, var en
specifik sammensmeltning af temaerne frygt, massedød, undtagelsestilstand, regeringens overgreb, begrænsninger i friheden og vacciner, lægemiddelregulering og mediestrategi. ”679
Et stort tema var også kontrol med informationsstrømmen på verdensplan og underminering af ”fake news”, dvs. kritiske oplysninger.
En af deltagerne sagde om sociale medier som Facebook, Twitter
osv.: ”I skal aktivt engagere jer i at sprede korrekte oplysninger og
oversvømme området med korrekte oplysninger i samarbejde med
videnskabs- og sundhedsverdenen. Fordi at sætte misinformationens ånd tilbage i flasken er umuligt. ”680
En anden deltager understregede, at vi er nødt til at tale om, at ”regeringen skal bruge mere suveræn magt til at håndtere misinformation.” ”Men vi er også nødt til at tænke på en teknologisk løsning på
det problem. 681
”Desværre får man ikke at vide, hvad hun så siger i klippet. Der arbejdes på algoritmer, der finkæmmer informationerne på disse so-
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ciale medieplatforme, og jeg ved, at Gates Foundation og andre
sponsorerer organisationer, der arbejder på dette, så folk kan have
større tillid til de informationskilder, de bruger i en krise.
Den kinesiske rolleindehaver, George Gao, mikrobiolog og direktør
for CCDC, understregede, at det vigtigste er at informere og instruere det medicinske personale, så de kan give de rigtige svar på
spørgsmål og rygter, f.eks. rygtet om, at pandemien er menneskeskabt. ”682

Corona-turnus i marts 2020
Men det er ikke de eneste tegn på, at Corona-pandemien var planlagt. Det viser sig, at der skete et skift i både mediedækningen og
regeringernes holdninger ”som om det kom som en prikken over i’et”
i hele verden.
I januar og februar blev Corona fremstillet som et lokalt kinesisk problem. USA’s præsident Trump blev kritiseret for at være den første
til at stoppe flyvninger til og fra Kina.
I begyndelsen af marts 2020 var epidemien i Kina så godt som overstået, WHO meddelte, at antallet af nye infektioner var faldet fra
2.000 til 45, og at mere end 70% af de smittede var blevet raske i
mellemtiden.683 I Europa blev virussen ikke opfattet som en større
trussel. RKI-chef Wieler sagde i et tv-interview den 22. januar, at virussen sandsynligvis ikke ville sprede sig så meget. I slutningen af
februar rådede han stadig til, at man skulle se nøgternt på virussen,
som om der var tale om en influenzaepidemi. Men i slutningen af
marts havde han fuldstændig ændret mening: ”Vi befinder os i en
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krise, hvis omfang jeg aldrig kunne have forestillet mig. ”684
Det samme gælder Christian Drosten - den 2. marts sagde han stadig på forbundspressemødet, at det var en mild sygdom og i princippet ikke et problem. Som ved en forkølelse mærker man det normalt
næsten ikke. Han undrede sig over, hvad vi egentlig var bekymrede
for.
Det samme gjorde sundhedsminister Jens Spahn i begyndelsen af
marts: ”Ifølge den nuværende viden er en infektion med coronavirus
mild eller endda symptomfri for 80% af de smittede. For personer
under 50 år er risikoen forholdsvis meget lille. Alle de hidtil kendte
symptomer - forkølelse, nysen, feber, hoste, åndenød - behandles
mange gange hver dag i det tyske sundhedssystem.
Sygdommen er alvorlig i sjældne tilfælde af lungebetændelse, og
behandling på intensivafdelingen er nødvendig. Personer over 65 år
og de kronisk syge er i størst risiko for disse mere alvorlige forløb ”.
685

I midten af marts advarede sundhedsministeriet mod ”rygter” om, at
der var planer om massive restriktioner. Også Bayerns præsident
Söder afviste ”rygterne” om, at restauranterne ville blive lukket. Tre
dage senere blev ”rygterne” dog sande.
Den østrigske kansler Kurz sagde stadig d. 8.3.2020, at det var helt
forkert at gå rundt med masker, og efter tre uger sagde han, at de
ønskede at være afhængige af at bære masker.
Noget fik ikke kun tyske politikere og medier til at ændre deres synspunkter i marts måned. Det kan ikke have været det stigende antal
”sager”, for kurven havde ikke ændret sin opadgående kurve, tværtimod havde den passeret toppen og var begyndt at falde. Mellem d.
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9. og 17. marts blev der indført lockdown i næsten alle europæiske
lande, selv om antallet af tilfælde allerede på det tidspunkt var faldende. Andre lande rundt om i verden fulgte efter med forsinkelse,
men de fulgte med.
Hvem fulgte de efter? Alt tyder på, at netværkene, hvoraf jeg har
præsenteret nogle få, i fællesskab ”aktiverede” ”deres” folk i politik
og medierne. Bortset fra U-vendingen taler samtidigheden i mange
lande for en samordnet aktion, selv om faldkurverne var ganske forskellige. De, der har Telegram, kan downloade de verdensomspændende data og illustrative grafikker gratis på kanalen ”Corona_Fakten”.

Gulerod og pisk
Der var bestemt lande, som ikke ønskede at hoppe med på lockdown-vognen med det samme. Det mest kendte land, Sverige, havde fordel af sin chef epidemiolog Anders Tegnell, som kunne overbevise regeringen. Hvad vi ville være blevet sparet for, hvis den tyske
regering havde lyttet til Dr. Wolfgang Wodarg i stedet for hr. Drosten!
Tegnell var i stand til at få sine idéer igennem med 90% opbakning i
befolkningen. Svenskerne havde endnu ikke glemt vaccinationskatastrofen med svineinfluenzaen, og de børn og unge, der blev vaccineret dengang, lider stadig i dag af vaccinationsskaderne i form af
narkolepsi. I hele Europa er mere end 900 mennesker permanent
handicappede som følge heraf.
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Hviderusland (Hvide Rusland)
I Belarus var sagen anderledes. Her har Alyaksandr Lukashenkov
haft det sidste ord i årtier, og han ønskede ikke en nedlukning/lockdown på grund af den forudsigelige økonomiske skade. At bære masker var noget, som alle selv kunne bestemme, og mange bar dem.
Sportsbegivenhederne fortsatte, fodboldligaen fortsatte, og den
eneste foranstaltning var at forlænge skoleferien. Det var friere end
i Sverige, og alligevel (eller snarere på grund af dette) var der kun
613 dødsfald som følge af/med Corona i midten af august.
Den italienske journalist Nicola Bizzi rapporterede686, at Lukashenkov havde modtaget et tilbud på 92 millioner dollars fra WHO om at
beordre en hård indespærring ”som i Italien”. Lukasjenkov er kendt
for altid at have nægtet at træffe nødforanstaltninger, lockdown eller
”socialt distancerende” foranstaltninger i sit land.
Lukashenkov afviste WHO’s tilbud, hvorefter IMF687 forhøjede det til
940 millioner dollars, ti gange så meget. Til gengæld skulle alt lukkes
ned ”som i Italien”. Ifølge Bizzi var lignende tilbud også blevet fremsat over for andre lande i Europa og verden, hvilket han havde erfaret fra efterretningskilder. Mange statsoverhoveder, som f.eks. den
serbiske præsident Aleksandar Vucic, havde accepteret tilbuddene.
Det var logisk for ham, at Italien, krisens ”pilotmodel”, ikke ville afslå
at dømme ud fra landets politikeres mentalitet. Dette kunne være
forklaringen på, hvor pengene til forøgelsen af politiet styrker i begyndelsen af 2020 kom fra. 688
Nyheden blev bekræftet af det belarussiske nyhedsbureau ”BelTA” d.
19. juni 2020.689 Heri taler Lukashenkov om den ”hurtige finansiering”,
der tilbydes af IMF og Verdensbanken, og tilføjer: ”Vi vil ikke danse efter
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nogens pibe. Der dukker allerede betingelser op, i stil med: I skal håndtere Corona-virussen, som I gjorde i Italien. Så hør her, jeg ønsker ikke
- Gud forbyde det - at situationen i Italien skal gentage sig her i Belarus.
Vi har vores eget land, vi har vores egen situation. Verdensbanken er
allerede klar til at betale os 10 gange mere for at bekæmpe sygdommen
så effektivt. Og IMF fortsætter med at kræve af isolation, karantæne og
udgangsforbud af os. Så hør, hvad er det for noget vrøvl?”690
Lukashenkov afviste guleroden og fik pinden. Efter valget i Belarus
blev protesterne mod ham ikke kun støttet af vestlige presse, men
også af flere ngo’er, der er finansieret af Soros’ fundament. 691 Jeg ønsker ikke at tage parti for regeringen eller demonstranterne, det er et
andet spørgsmål. Min pointe er at vise den kampagne, der blev udløst
mod Lukasjenkov, hvis præsidentembede ikke havde interesseret nogen i Vesten i årtier.

Argentina
Et andet land tog guleroden, fordi det allerede var økonomisk nede:
Argentina. Den argentinske journalist Nicolás Morás beskriver i
en detaljeret artikel692, hvad der skete, efter Argentina gik ind i den
alvorligste lockdown i Sydamerika d. 19. marts 2020, selv om der
kun var en håndfuld smittede personer og ingen Corona-dødsfald:
den allerede svækkede økonomi kollapsede, og millioner af argentinere faldt under fattigdomsgrænsen. Iværksættere, fagforeninger og
journalister gik sammen for at lægge pres på præsident Alberto Fernández’ regering, og en skatteboykot tog fat.
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Den 7. april gav Fernández efter og meddelte, at afspærringen stort
set ville blive ophævet den 13. april. Men det kom til at gå anderledes: lockdownen blev endnu strammere og skulle blive en af de
længste i verden og vare i syv måneder.
Hvad skete der? Morás rapporterer: Kort før afspærringen skulle ophæves, kl. 16.48 lokal tid, modtog præsident Fernández et telefonopkald - fra George Soros. Han gav ham et ”tilbud, du ikke kan afslå”,
som man siger i mafia-kredse. Det blev kaldt en venlig ”redningsplan”, som bl.a. lovede udsættelse af landets gæld til Den Internationale Valutafond (IMF) i fem år samt opførelse af en medicinalfabrik
i det catalanske selskab ”Grifols”, som Soros i 2019 var gået ind
med en stor aktiepost i. Fabrikken skal producere blodplasma mod
Corona. Desuden lovede Soros 20 milliarder dollars, der skal betales i 2021, for at afværge en national konkurs. I tilfælde af Trumps
valgsejr vil IMF, Verdensbanken og et konsortium af ”filantroper” betale. I tilfælde af Biden’s valgsejr vil den amerikanske centralbank
betale.
Hvorfor en privatperson kan love noget sådant, er et interessant
spørgsmål om de reelle magtforhold.
Til gengæld krævede Soros destabilisering af præsident Bolsonaro i
nabolandet Brasilien, indførelse af abort, uddannelsesreform under
Soros’ ”Open Network University”, monopol på elektricitet i Argentina for ”Breakthrough Energy Coalition”, som Soros, Gates, Zuckerberg og Bezos er involveret i, og nedlukning af al økonomisk aktivitet
i landet gennem 1.) en total indespærring og 2.) inflation af den nationale valuta.
Det er ikke oplyst, hvilke sanktioner der blev truet med, hvis Fernández nægtede. Ifølge ubekræftede rygter truede Soros med straks at
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indkalde alle internationale lån, hvilket ville have betydet øjeblikkelig
statsbankerot.
Fernández brød sit løfte til sit folk og accepterede tilbuddet. Det vides ikke, hvor meget han personligt fik ud af det. Konsekvenserne
var katastrofale: Kriminalitet og fattigdom bredte sig, og de positive
PCR-resultater steg på trods af indespærringen, formentlig fordi der
også blev foretaget flere testninger. 693
Journalist Gaby Weber fortalte Corona-udvalget, at man skulle have
en app til sin mobiltelefon, når man gik ud af huset, og at politiet ville
kontrollere, om man overhovedet havde tilladelse til at forlade huset.
Man kunne ikke bruge offentlige transportmidler uden en datakontrol, der var op til to års fængsel for at besøge familie, det var husarrest i månedsvis. Der var dog næsten ingen mennesker, der led af
Covid19. Fattige kvarterer blev afspærret af militæret, som patruljerede overalt. Regeringen var bekymret for, at der snart ville ingen
overholde reglerne. 694
Halvdelen af de små og mellemstore virksomheder gik konkurs, den
allerede høje arbejdsløshed steg med fire millioner, og en inflationsspiral devaluerede de sidste opsparinger. Det er den værste krise i
Argentinas historie, som virkelig ikke er fattig på voldsomme kriser.
Men efter syv måneders indespærring gik flere og flere argentinere
på gaden på trods af forbuddet, og protesterne blev mere og mere
voldelige, indtil regeringen måtte ophæve afspærringen. Efter syv
måneder åbnede de første indkøbscentre, derefter blev grænserne
til nabolandene genåbnet, og de første turister kunne komme igen.
695
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Afrika
Der var flere rapporter fra Afrika om ”filantropernes” indblanding med
deres internationale organisationer i Corona-politikken i flere lande.
”I slutningen af april meddelte Madagaskars præsident, at et ekstrakt fra urten Artemisia havde vist gode resultater i behandlingen af
coronasygdomme. Få dage senere meddelte han så, at WHO havde
tilbudt ham en bestikkelse på 20 millioner dollars, hvis han tilbagekaldte sin påstand ”696
Ifølge en senere rapport sagde præsident Andry Rajoelina, at han
for dette beløb skulle have tilsat ”toksiner” til den medicin, der er populær i Afrika, dvs. forgifte den. Han advarede sine landsmænd ikke
kun mod den planlagte Corona-vaccination i Afrika, fordi den var
dødelig, men også mod en ”forfalskning af europæerne” af denne
medicin, som kunne genkendes på sin grønne farve. Det er forgiftet.
Den originale, på den på den anden side er gul og harmløs. 697
”Artemisia annua (Artemisia annua), en art af Boghvede, har været
anerkendt som en lægeplante siden oldtiden. I kinesisk medicin og i
Asien og Afrika anvendes den mod malaria og er også kendt for sine
immunforstærkende og antiinflammatoriske virkninger. Det siges, at
den er blevet anvendt til 85% af de kinesiske Covid-patienter og anvendes også i moderne farmakologi. En biokemiker ved Max
Planck-instituttet i Potsdam har påbegyndt en undersøgelse af stoffet hos coronapatienter i Mexico. 698
Det Artemisia-præparat, der anbefales af præsidenten i Madagaskar, fremstilles direkte af planterne der og er blevet solgt med succes i hele Afrika under navnet ”Covid-Organics”.
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siden april.

699

På grund af flere henvendelser har WHO lovet en gen-

nemgang med henblik på eventuel godkendelse.700 Mange afrikanere
mener, at en godkendelse kun er blevet forsinket indtil videre for at beskytte medicinalfirmaernes interesser.
Burundis præsident, Pierre Nkurunziza, modsatte sig også ”ordren”
om at indføre en lockdown og udviste WHO af landet. Et par uger
senere døde den 55-årige, der ellers altid var sund og rask og sportsudøver, ”af et hjerteanfald”. Hans modstandere, som driver radiostationen RPA i udlandet, startede rygtet om, at han var død af Corona.
Efterfølgeren var kendt for at ville fortsætte sin forgængeres politik.
Det gjorde han, med en enkelt undtagelse: Han indførte spærringen,
og kort efter, den 20. juli 2020, blev der overført 7,63 millioner dollars
til landet. 701
I Nigeria skulle der i begyndelsen af maj vedtages en lov om obligatorisk vaccination af befolkningen. Ifølge en rapport i den nigerianske avis ”Daily Post” af 4. maj erfarede ”Coalition of United Political
Parties” CUPP gennem efterretningsrapporter, at loven ville blive
vedtaget i en fart, dvs. uden de sædvanlige lovgivningsprocedurer.
Angiveligt var der blevet tilbudt 10 millioner dollars til parlamentsmedlemmer af Bill Gates til gengæld. 702
”At der ikke er tale om endnu en konspirationsteori bevises af det
faktum, at en italiensk politiker har krævet Gates’ anholdelse foran
parlamentet på grund af dette. Og nej, der blev ikke grinet. Lad os
ikke glemme, at Spanien, der er en af lederne i Corona-galskaben,
netop har modtaget et lån på 130 milliarder fra IMF. Italien er også
blevet overvejet. ”703
Den italienske politiker var Sara Cunial, som i maj 2020 krævede, at
Bill Gates skulle anklages af Den Internationale Straffedomstol for
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”forbrydelser mod menneskeheden”, bad formanden i parlamentet
om at sende det næste opkald fra ”filantropen” Gates direkte til Den
Internationale Straffedomstol.704
Indblanding gennem afpresning og korruption, med gulerødder og
stokke, er almindeligt i verdenspolitik. Der findes specialister på dette område, såkaldte ”økonomiske lejemordere”, som fører sådanne
forhandlinger på vegne af selskaberne med hjælp fra Verdensbanken og IMF, ligesom det er almindeligt i mafiaen. Kun at de involverede beløb er helt anderledes. En af dem, John Perkins, har afsløret
denne praksis i en bog. Den er mere spændende end en thriller,
fordi den afspejler virkeligheden. 705
Det særlige ved Corona 2020 er de enorme beløb, der er blevet og
vil blive uddelt for at håndhæve tvangsforanstaltningerne. En del af
det kan læses officielt på IMF’s hjemmeside ”COVID-19 Financial
Assistance and Debt Service Relief””706. Men dette er kun toppen af
isbjerget, for finansieringen fra Verdensbanken, FN, WHO og de forskellige fonde af superrige ”filantroper” er ikke at finde her. IMF-midlerne til Europa, Nordamerika osv. mangler også.

Mærkelige dødsfald
Der er altid mennesker, der er raske, men som dør uventet. Det er
ikke noget, der behøver at blive rapporteret. Men når flere mennesker dør ”pludseligt og uventet” inden for en kort periode, som havde
samme mål og var udstyret med en vis magt, får det i det mindste en
til at spidse ørerne. De følgende tilfælde kan være tilfældigheder,
men der er stadig en mistanke om, at der kan være en sammenhæng mellem dem:
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D. 16. oktober 2020 bragte tidsskriftet ”Der Spiegel” overskriften:
”Thomas Oppermann kritiserer forbunds- og delstatspolitik”, og d.
22. oktober skrev den socialdemokratiske avis ”Vorwärts”: ”Oppermann: Ingen accept af coronaregler uden debat”. SPD-medlem Oppermann var trods alt næstformand for parlamentet, og hans ord
havde vægt. D. 26. oktober blev Oppermanns død i en alder af 66 år
offentliggjort. ”Umiddelbart før optagelsen af et tv-interview med
ZDF, hvor han skulle forklare sin holdning til tv-publikummet, faldt
Oppermann ”pludselig sammen” - og døde kort efter bagefter. ”707
Dødsårsag ukendt. To måneder senere er der
stadig ingen oplysninger om dødsårsagen. Der Spiegel” ændrede
efterfølgende titlen på sin artikel af 16. oktober, Oppermanns navn
forsvandt, formentlig for at skjule hans forbindelse med Corona-kritikken. 708
D. 22. oktober 2020 bragte avisen ”Münchner Merkur” overskriften:
”Leder af SMV’er advarer Söder: Anden lukning ville være
dødsstød for økonomien, advarer formanden for sammenslutningen
af SMV709, Mario Ohoven”. Ohoven bebudede retslige skridt, hvis
der blev indført endnu en spærring, da mange virksomheder ikke
ville overleve den. D. 29. oktober kritiserede han igen regeringen
ved at sætte spørgsmålstegn ved de planlagte foranstaltningers proportionalitet og overensstemmelse med grundloven og meddelte, at
han muligvis ville appellere til forfatningsdomstolen. 710 D. 1. november blev det kendt, at Ohoven var blevet dræbt i en trafikulykke.
Hans Bentley havde ramt autoværnet på motorvejen i en lige linje
uden nogen åbenlys grund og styrtede derefter ned i et betonfundament. 711
Det skal bemærkes, at det siden den østrigske liberale partileder
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Jörg Haiders død har været kendt, at moderne biler, som er fuldt
elektronisk styrede, også kan fjernstyres. Haider døde også i en
mærkelig bilulykke.
D. 16. oktober meddelte Franz Klein, formand for ”Hamburgs Hotelog Restaurantforening”, offentligt, at han ville støtte værtshusejernes klage mod det nye udgangsforbud. Han kritiserede Corona-foranstaltningerne på det skarpeste og havde mistanke om, at man
ville statuere et eksempel på hotellerne og gastronomien, som slet
ikke er skyld i det stigende antal PCR. 712
”Klein kendte godt til den politiske scene, da han først var talsmand
for Senatet og derefter ledede Hamburgs delstatsrepræsentation i
Berlin indtil 2015.” 713
D. 19. november meddelte den tyske hotel- og restauratørforening Dehoga, at den havde indgivet en klage til forfatningsdomstolen, da den
mener, at den nye lov om beskyttelse mod infektioner er uforenelig med
grundloven. Franz Klein, der netop var blevet genvalgt som leder af Dehoga, døde
”pludselig og uventet” to dage senere.
”I den forbindelse er det også værd at huske på den hessiske finansminister Thomas Schäfers pludselige død d. 28. marts, da den første lockdown var på sit højeste. Mindre end tre uger senere, d. 16.
april, blev en anden højtstående medarbejder i det hessiske finansministerium ”fundet livløs på sit kontor”. 714 I begge tilfælde talte myndighederne om selvmord. Det er påfaldende, at disse finanspolitikeres dødsfald begge fandt sted i Hessen, som er Tysklands centrale
finanscentrum med bankstorbyen Frankfurt og børsen der. ”715
Det kan være tilfældigt, men det giver alligevel anledning til tvivl.
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”Den store nulstilling”
- afsløringen af den nye verdensorden
Den store plan bag alle disse forberedelser er ikke nogen hemmelighed: Klaus Schwab, grundlægger og leder af WEF i 50 år, har præsenteret den på sit websted og offentliggjorde den i juli 2020 i sin
tredje bog: ”Covid-19: Den store nulstilling”. 716 Der er også en videotrailer til den.

717

Schwab er så stolt af sin teori, at han trumfer den

stort ud. Det gør efterforskningen lettere. Jeg vil give dig mine indtryk af denne ”vision” om vores fremtid.
Lad os begynde med traileren. Den indeholder ingen oplysninger,
kun følelsesladede billeder i primitiv sort/hvid. Først rædselsbilleder
af epidemier, miljøødelæggelse og uro, hvor slemt det står til med
verden. Så trykker nogen på ”reset”-knappen på en computer, scenerne kører baglæns, og - poof - vi har en smuk ny verden med søde
mennesker, alle med masker (!), glade børn og masser af flotte naturbilleder. Det er sådan, Schwab forestiller sig det.
Men bogen beskriver hans vision meget detaljeret. Schwab og hans
medforfatter Thierry Malleret designer en ny verden med et helt anderledes samfund, som kunne være kommet fra en dystopisk science fiction-film. En dystopi er det modsatte af en (positiv) utopi, f.eks.
”Brave New World” af Aldoius Huxley eller ”1984” af George Orwell.
Visionen kan sammenlignes med en kombination af global superkapitalisme for virksomhederne og en slags socialisme med streng
overvågning for befolkningen.
Økonomen Martin Armstrong kalder visionen et “stalinistisk-kommunistisk øko-diktatur” og frygter, at det kan blive det største
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forarmelses- og undertrykkelsesprogram i historien.718
”Skaberne af den store nulstilling har besluttet, at ”kapitalisme og
socialisme skal smelte sammen”. Det er ikke helt klart, hvad de mener med dette, men vi kan antage, at det vil være det værste af begge verdener - tænk på Kina snarere end Sverige. ”719
I en video viser WEF Schwabs prognose for 2030 :

• Du vil ikke længere eje noget, men du vil være glad for det.
• Alt, hvad du har brug for, bliver lejet og leveret af en drone
• USA vil ikke længere være en førende supermagt.
• Organdonationer er overflødige, fordi organer er 3D-printere.
• Kødforbrug er nu kun tilladt lejlighedsvis.
• En milliard mennesker vil flytte som følge af klimaændringerne, og vi skal byde dem velkommen og integrere
dem. (Dette passer til Soros’ politik)
• CO2-emissioner bliver dyre, de fossile brændstoffer er
ved at være udtømt.
• Vi kan forberede Mars-flyvninger, fordi videnskaben vil
holde dig i rummet. I processen kan du finde udenjordisk
intelligens.
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• De vestlige værdier vil blive presset til bristepunktet. 720
Det viser på den ene side, at man søger frelse i teknologien, og på
den anden side, at man vil håndhæve pseudoøkologiske mål. Det
var ikke uden grund, at klima Greta fik lov til at tale til elitekredsen i
Davos. Schwabs hele dagsorden er meget omfattende, jeg vil præsentere et par eksempler i bullet points:

• Kameraer, sensorer, kunstig intelligens overvåger alt
• Nye teknologier invaderer vores sind, læser vores tanker
og vores adfærd
• Politi og domstole bruger dette til at vurdere skyld og strafferetlige dispositioner
• Ved passage af en national grænse skal der foretages en
hjerneskanning for at sikre, at ”farlige personer” ikke kommer ind i landet
• En forretningsmodel vil give dig adgang til at kommunikere på internettet kun gennem tanke
• En verden af droner kan spare personaleomkosninger Tal
algoritmer erstatter telefonmedarbejdere
• 90% af nyhederne skrives af algoritmer, ikke journalister
• Læring foregår online med virtual reality
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• ”Smart” tøj, hjem, byer og energinet er forbundet og styret af datanetværk, og alt er forbundet med internettet.
• I husdyravl vil sensorer, der er monteret i kvæget, kommunikere med mobilnettet.
• Borgernes bekymringer om privatlivets fred vil ”kræve justeringer i tankegangen”

• Smartphones eller virtual reality-headsets er implanteret
i kroppen, så de altid er med dig
• Exoskeletter og proteser forbedrer præstationsevnen
• Nye neuroteknologiske apparater forbedrer vores kognitive
evner
• Blandinger af digitalt og analogt liv vil omdefinere mennesket (cyborgs)
• Implantable mikrochips, der bryder igennem kroppens
hud, ”smarte tatoveringer”, ”biologisk databehandling” og
”skræddersyet organer” åbner nye verdener
• Sensorer, hukommelseskontakter og kredsløb er ”kodet”
i menneskelige bakterier (?)
• ”Smart Dust”, sværme af computere med antenner, der
hver især er større end et sandkorn, kan organisere sig i
kroppen (?)
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• Hjerner forbinder til virtuel virkelighed via kortikale modemmer, nanobotter
• Inden i levedygtige embryoner manipuleres generne
præcist, så der kan skabes designerbabyer i fremtiden
• Det er ikke arbejdsformen, der ændres, men vi er ændret
• Geoengineering tillader installation af skjoldspejle i stratosfæren for at afbøje solens stråler, kemisk inokulering af atmosfæren og brug af store maskiner til at fjerne kulstof fra
luften.					
• Nanopartikler og avanceret materiale muliggør nye produktioner Gensplejsning er undtaget fra restriktioner
• Der er behov for en ”reform af forvaltningsmodellerne for at
kunne håndtere teknologierne”.
• Global styring er navnet på den nye, verdensomspændende
orden, den nye ”systemledelse”.
• Deres ledelse er i hænderne på selskaberne demokratiske
strukturer er en hindring
• Familiestrukturerne er ved at blive ”omdefineret”
• Kulturelt tilhørsforhold ”omdefineres”, f.eks.
gennem migration
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• Virksomhedernes arbejdsstyrke overvåges med apps, kameraer og ansigtsgenkendelse for at overholde social distancering

Når man læser alt dette, får man lyst til at afvise den ”store nulstilling” som megalomane fantasier af en sindssyg Dr. Frankenstein
eller Dr. No fra en James Bond-film. Desværre bakkes Klaus Schwab
op af verdens største og mest elitære erhvervslobby, og det er derfor, at jeg bruger så meget plads på denne horrorvision.
Året 2020 har vist, hvor hurtigt verden kan vendes på hovedet, hvordan en frigjort farmaceutisk kapitalisme producerer test og vaccinationer i fuld fart, hvordan stater uddeler gigantiske subsidier ud af
den blå luft, hvordan blomstrende industrier som turisme, gastronomi
og kultur ødelægges fundamentalt - mod bedre vidende - og det er
ikke engang begyndelsen, hvis man skal tro WEF.
Demokratiernes retsgrundlag bliver på rekordtid ødelagt, de grundlæggende rettigheder bliver suspenderet ved dekret, ikke kun i Tyskland. Dette beviser, at den ”store tilbagejustering” allerede er begyndt, og det lover ikke godt for fremtiden.
Tidsplanen er også blevet fastlagt. Bill Gates meddelte i et interview
på NBC, at maskering og restriktioner vil tage fire år, men den fuldstændige omdannelse af samfundet ville tage ti år. 721 Sandsynligvisglemte jeg at nævne, at Gates er en af de vigtigste hovedpersoner i
Schwabs WEF. Er der andre, der er overraskede? Schwab selv bliver ved med at tale om, at ”nulstillingen” skal være afsluttet i 2030.
Schwab skriver ikke altid så direkte i sin bog, han forsøger at dække
over sine idéer med alle mulige neologismer. Hans yndlingsord er
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”stakeholder”, som han hævder at have opfundet, men som han ikke
har opfundet. 722 I modsætning til ”aktionær”, dvs. alle, der er involveret i og nyder godt af en virksomhed, herunder medarbejdere, kunder osv. er stakeholdere. De skal også have del i succesen. I virkeligheden er begrebet dybt udemokratisk, idet det overlader
beslutningsmagten til planlæggere og teknokrater, som udpeges af
hvem? Tja, af virksomhederne, hvem ellers?
”Folket” er kun tilbage i rollen som arbejdere og forbrugere. Den
planlagte automatisering, som ikke kun uddelegerer fysisk arbejde,
men i stigende grad også mentalt arbejde til robotter og algoritmer,
betyder imidlertid, at der bliver langt færre arbejdstagere nødvendige. Hvor skal de overflødige mennesker så hen? Den store nulstilling er tavs om det, og det lover ikke godt. Måske har hr. Gates et par
idéer at bidrage med?
Den tidligere leder af det føderale kontor for forfatningsbeskyttelse,
Dr. Hans-Georg Maaßen, siger at drømme om et stort reset kan forstås som en ”krigserklæring mod den liberale demokratisk grundordning”. 723
Schwab ønsker angiveligt at gøre en ende på ”neoliberalismen”,
hvilket er overraskende, da WEF-medlemmerne kun er blevet superrige på grund af den. I bund og grund er den mærkelige blanding
af superkapitalisme for de rige og totalitær socialisme for de arbejdende mennesker allerede en stormagts ”succesmodel”: Kina. Tilsyneladende er Kina modellen for den ”store nulstilling”, og denne model skal indføres over hele verden.
Så kan selskaberne gøre, hvad de vil, og skabe profit uden at blive
forstyrret af demokratiske krav eller nationale grænser. Staten vil så
kun være ansvarlig for administration, overvågning, politi og militær.
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Alt andet, herunder skoler og uddannelse, medierne i hvert fald, vil
blive privatiseret, så de gamle og unge arbejdende mennesker kan
programmeres korrekt. Velkommen til hr. Schwabs fagre nye verden!
Mange kinesiske ledere sympatiserer formentlig med WEF’s ”kapitalismens politbureau” (Paul Schreyer) for at kunne sprede deres
system til hele verden. Dette fremgår af CCDS-chefens deltagelse i
”Event 201”, som WEF har organiseret. Wuhan blev måske valgt
som den indledende udløser for Corona-krisen, men her blev planen
for nedlukning af resten af verden eksemplificeret. Kina led få tab,
krisen var overstået i Kina, da den begyndte andre steder, og i sidste
ende kom Kina ikke blot hurtigt på fode igen økonomisk, men kom
endda foran sine konkurrenter på verdensmarkedet.
Noget tyder på, at Kina bevidst har udført rollen som ”udløser” af Corona-krisen. 724 Det er også interessant, at WEF i 2021 for første gang i 50
år ikke holder sit møde i Davos, men - i Kina. ”På grund af Corona”,
naturligvis.
Schwab har endnu et par slogans til at pryde sin vision: ”Rethink,
Redesign, Re-build” eller ”Build back better”. Sidstnævnte slogan er
i øvrigt dukket oftere op i de seneste uger i taler af Joe Biden, Boris
Johnson, Canadas premierminister Trudeau, Bayerns præsident
Markus Söder og Østrigs kansler Kurz. Det er interessant, hvordan
”den tavse post” gør sin runde. Andre buzzwords er bl.a: ”Global
Governance”, ”Biosikkerhed”, ”Ny normalitet”, ”New Deal for Nature”
og den ”fjerde industrielle revolution”, som i øvrigt er identisk proklameret oversat til alle sprog.
Det er også meningen, at FN skal tjene WEF’s planer. Den finder sin
nye rolle i at omforme verden i overensstemmelse med WEF’s spe313

cifikationer. At det ikke var planlagt på denne måde i FN’s charter,
synes ikke at genere alle.

725

Med henblik herpå indgik WEF i juni

2019 en ”Memorandum of Understanding”-aftale med FN ”for at uddybe samarbejdet”. Detaljer kan findes på Norbert Härings side, hvor
han skriver: ”Det er endnu et skridt i FN’s umyndiggørelse og endnu
en milepæl for de multinationale selskabers klub på vej mod deres
erklærede mål – verdensdominans.726

Et andet vigtigt punkt er afskaffelsen af kontanter til fordel for digitale valutaer. Jeg vil vende tilbage til dette.
Den ”store nulstilling” har fortalere blandt ”eliten” og dem, der tror, at
de er det. Time Magazine dedikerede f.eks. sin forside til det d.
22.10.2020. Den britiske tronfølger prins Charles, IMF-chefen Kristalina Georgieva og FN’s generaldirektør António Guterres er også
fortalere for ”den store nulstilling”.
EU-kommissionens formand, von der Leyen, er også på WEF’s liste.727 Hun udtalte for nylig, at vi har brug for nye regler for den digitale økonomi og det ”digitale samfund” (interessant udtryk). Drivkraften bag ”den store nulstilling” er det (påståede) behov for globalt
samarbejde og fremskyndelse af forandring, som hun ser som en
hidtil uset mulighed. 728 ”Uden fortilfælde” bestemt, det er aldrig sket
i denne form før, ”mulighed” ja, for alle aktører i WEF. Men hvor er vi
så henne, og - ønsker vi det overhovedet? Man vil gerne sige, at vi
ikke har valgt dem til en sådan utaknemmelighed, men EU’s ledere
er alligevel ikke valgt. Ellers ville de ikke blive valgt.
Schwab fortsætter med at sole sig i glamouren i sine venners medier og bliver bejlet til overalt. Han har modtaget mange priser, f.eks.
”Dan David-prisen” fra Israel, som er værd en million dollars, samt
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mange udmærkelser fra hele verden, bl.a. Fortjenstordenen i Forbundsrepublikken Tyskland. 729

Planlagte kriser som brandacceleratorer
Det er vanskeligt at ændre en stabil situation. Gennem historien har
det været almindeligt først at skabe en krise for at destabilisere og
derefter etablere det ønskede system. Normalt er revolutioner, krige
eller økonomiske kriser blevet iværksat med dette formål for øje.
Corona-krisen er en ny kategori, fordi den giver politistaten kontrol
uden en reel undtagelsestilstand - virussen er usynlig - og afleder
opmærksomheden fra de faktiske politiske begivenheder gennem
de konstante diskussioner om virussen.
Det ildevarslende er, at Schwab mener det ganske alvorligt med metaforen om en ”genstart”. For at kunne genstarte computeren, i dette
tilfælde økonomien, skal computeren dog først lukkes helt ned, og
det er bestemt planlagt. Det betyder, at ødelæggelsen af middelklassen på verdensplan ikke er en kollateral skade, men så bevidst. Virksomhederne, gastronomien, logistikvirksomhederne, detailhandelen osv. skal gå konkurs for bagefter at blive opkøbt billigt
af de store koncerner og kæder og omstruktureret.
Der vil så kun være arbejde på midlertidige kontrakter via underleverandører, hvilket betyder, at arbejdsretten, feriereglerne og den sociale sikring, alt det, som fagforeningerne har kæmpet for i de sidste
hundrede år, vil blive sat ud af kraft. Schwab og hans virksomhedsvenner fra WEF-klubben vil have det sådan. De ved udmærket godt,
at Corona kun er en farce, et middel til at nå et mål, for de har planlagt det eller - hvis nogen stadig tvivler - i det mindste brugt det.
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I Schwab og Malleret’s bog indrømmes det nemlig, at Covid19 er en
af de mindst dødelige pandemier i de sidste 2000 år, og at den har
de mildeste konsekvenser for sundhed og dødelighed sammenlignet med tidligere pandemier. I medicinsk henseende er Corona hverken et chok eller en eksistentiel trussel mod verden. Alligevel bruges
ordet ”chok” igen og igen om de politiske omvæltninger. Schwab er
i det mindste ærlig og indrømmer, at det ikke er virussen, men det,
der bliver gjort med den, der er chokket for verden. 730
Det er flere gange blevet sagt, at verden kun kan ændres med en
krise i retning af en ”ny verdensorden”:

• Allerede i juni 1991 sagde David Rockefeller på konferencen i Baden-Baden, at vi stod på tærsklen til en verdensomvæltning, og at alt, hvad vi manglede, var den rigtige, store krise for at komme med i den nye
verdensorden. Samtidig takkede han de viser, hvis chefredaktører deltog i Bilderbergers og ikke rapporterede om
det i næsten 40 år. Det ville have været umuligt at lave en
plan for verden, hvis offentligheden havde kendt til den.
Man var nu på vej mod en verdensregering. Den internationale intellektuel elite sammen med de førende bankfolk
ville satse på de sidste århundreders nationale suverænitet. 731
• D. 23. september 1994 gentog han over for US Business
råd, at alt, hvad vi behøvede, var en virkelig stor krise, og
så ville staterne få den nye verdensorden. 732
• Den tyske parlamentsformand Wolfgang Schäuble sagde
i et indlæg d. 20. august 2020, at Corona-krisen var en
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stor mulighed, fordi der var mindre modstand mod forandringer i den kriseramte økonomiske og finansielle union.
• Allerede i 2011 sagde han noget lignende, nemlig at jo
større krisen er, jo lettere er det at gennemføre ændringer. 734
• Warren Buffet, medstifter af B&MGF og ven af Gates, sagde
i et interview med New York Times, at der er en klassekrig
igang
• og det er hans klasse, den rige klasse, der kæmper krigen. 735
• ”Der Spiegel” skrev i marts 2020, at kriser som Corona er
en del af verdensregeringen, selv om det er en bestemmelse af ufuldkommen. 736
• Robert F. Kennedy sagde ved den store demo i Berlin d.
29.8.20, at regeringer elsker pandemier, fordi de så kan
etablere kontrolmekanismer, som de ellers aldrig ville acceptere. 737

Dette princip minder mistænkeligt meget om frimurernes motto ”Ordo
ab Chao”, dvs. ”orden ud af kaos”, hvilket naturligvis betyder deres
(verdens)orden. Nå, men kaos er altså ved at blive skabt.

Hvis installationen af WEF’s verdensorden skulle fejle, er der tilsyneladende planlagt yderligere kriser. Klaus Schwab advarede d.
8.6.2020 om scenariet for et større cyberangreb, der kan blokere
elforsyningen, transporten, hospitalerne og samfundet som helhed
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fuldstændigt, mens Corona kun ville virke som en mindre forstyrrelse. Faktisk er der på det seneste kommet en række rapporter i mainstream om mulige strømafbrydelser i Tyskland. Man må hellere være
forberedt. 738
Og WEF’s administrerende direktør Jeremy Jurgens truede med, at
der kunne opstå en krise, der er mere omfattende og hurtigere end
noget, der er kendt fra Corona, med værre konsekvenser og mere
vidtrækkende sociale og økonomiske konsekvenser. 739
Der er ingen planer om nogensinde at vende den ”store nulstilling”,
og omvæltningen vil vare i generationer. Schwab og hans medplanlæggere taler allerede om en ny æra, en ”præ-Corona”-æra (BC) og
en ”post-Corona”-æra (AC). Dette vil så blive den ”nye normale” situation. Flere detaljer kan findes i den meget læseværdige artikel i
Off-Guardian. 740

ID 2020 - den digitale identitet
Effektiv overvågning indebærer, at så mange personer som muligt
skal identificeres. Det ville være i tråd med Bill Gates’ idéer at kombinere vaccination og software. Gates fremmer vaccinationscertifikater, og Microsoft arbejder sammen med Apple om at gøre sporingsapps fra de forskellige systemer kompatible med hinanden,
hvilket er en forudsætning for en problemfri overvågning. Pandemien kommer lige i tide. 741
Der er et andet af Gates’ projekter: ”Digital Identity Alliance”, eller
forkortet ”ID 2020”. Den blev grundlagt i 2016 i FN i New York og
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beskæftiger sig med ”unik identifikation af mennesker” på verdensplan (interessant, at navnet ”ID 2020” allerede blev valgt på det tidspunkt). Blandt de stiftende partnere er Gates’ ”Microsoft”, Gates’
vaccinationsalliance GAVI og Rockefeller Foundation, en af de ældste og rigeste fonde i USA.
ID 2020 har siden 2019 arbejdet sammen med regeringen i Bangladesh om at indføre digitale identiteter. Det sker ved at kombinere
vaccinationer og fingeraftryk. Den ansvarlige minister rapporterede
til WEF, at der allerede er blevet oprettet 200 millioner sådanne identiteter. Officielt er det for at gøre det muligt for fattige mennesker at
deltage i den moderne verden. 742
Der er planer om at vaccinere nyfødte børn og implantere en chip, kaldet ”biometriske teknologier til spædbørn”. Dette kan naturligvis bruges til overvågning og indførelse af digitale penge. 743
Ingen bliver spurgt, om vi har brug for eller ønsker digitale identiteter, men der bliver skabt fakta, ligesom med Corona og

vaccinati-

on. 744
Alle dataene samles i USA, i datalagringsfaciliteterne i de virksomheder og fonde, som Gates og andre har oprettet. De bliver så til en
slags ”virtuel pasmyndighed” for hele verden, som registrerer og
evaluerer alle vores bevægelser via en app. Den beslutter, om og
hvor vi må rejse hen og kan til enhver tid lokalisere os, hvis vi afviger. Desuden kan den bruges til at kontrollere, hvem vi har mødt.
Kontaktkontrollen og om nødvendigt restriktioner på grund af ”virusinfektion” er en storstilet test for et gigantisk verdensomspændende
overvågningssystem, på en måde forløberne.
Et af delprojekterne hedder ”The Known Traveller Digital Identity”
(den kendte rejsende digitale identitet). Det blev præsenteret af -
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gæt engang - WEF i samarbejde med US Homeland Security i Davos 2018. Det er meningen, at alle rejsende skal indsamle deres
bevægelsesdata og andre data og videregive dem på anmodning,
når de krydser grænsen, medmindre de allerede er nået frem til serverne via mobiltelefonen. Dette behøver ikke at være begrænset til
grænser; andre lejligheder er også tænkelige.
”En vigtig del af konceptet er, at brugerne grundlæggende logger ind
på deres smartphone eller computer biometrisk, dvs. med fingeraftryk, ansigtsgenkendelse eller stemmegenkendelse, så de kan tildeles pålideligt til deres enhed og den aktivitet, der udføres med den.
Og nu er Google og Apple gået sammen under påskud af pandemibekæmpelse for at udstyre mobiltelefoner med de to altdominerende styresystemer, Android og iOS, med mulighed for via Bluetooth-teknologi at registrere, hvilke personer der har været i nærheden
af hinanden på tværs af begge operativsystemer. “745
I øvrigt ønsker den tyske forbundsregering hurtigt at indføre et ”personligt identifikationsnummer”, som man skal bruge til at identificere
sig over for alle myndigheder.746 Selv om forbundskommissæren for
databeskyttelse mener, at et sådant ”skatte-ID” er forfatningsstridigt,
og den tyske advokatsammenslutning protesterer, fordi dette ville
skabe den ”gennemsigtige borger”, blev førstebehandlingen afholdt
i Forbundsdagen den 19. november 2020 - en dag efter den historiske 18. november. 747
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Er der implanteret en chip under vaccinationen?
Der findes nu RFID-chips, der er så små, at de kan trænge ind i
kroppen gennem en kanyle. Hvad kan sådanne chips gøre? Ifølge
mine undersøgelser er det ”kun” passive chips, som ligner dem, der
findes i kæledyr, prisskilte eller ID-kort. De indeholder digitale oplysninger, som kan læses med et særligt apparat.
Hvor langt rækker feltet? Der er mange rygter, f.eks. om satellitter,
der kan gøre det, men radioteknologiens love tillader det under ingen omstændigheder. Med retningsbestemte antenner kan man
læse chippene i pas op til højst 100 meter; jo mindre chippen er, jo
tættere skal man komme. Det ville være tænkeligt at have en læser
integreret i mobiltelefonen, som ville være tæt nok på personen og
kunne videregive dataene via radionettet på normal vis, eventuelt
også til omkringstående personer. Men det er stadig spekulationer,
jeg har ikke fundet nogen mere præcise kilder.
Det er derfor teknisk muligt at identificere personer med selv ubevidst implanterede chips, f.eks. i forbindelse med vaccinationer. Vaccinationssæt med RFID-chips fra virksomheden ”Apiject” er allerede
er på markedet.748 Det er ikke oplyst, om chipsene kan implanteres.
Der er også rygter om, at chips kan indføres i næsen med en vatpind
til PCR-test. Det ville være muligt, men de ville ikke blive der i lang
tid, men ville blive udskilt, når man pudser næsen. Man undrer sig i
øvrigt over, hvorfor man skal søge så dybt i næsen for at finde virus,
når de skulle flyve rundt overalt ved normal udånding. Eller hvad er
maskerne ellers til?
Men det er ikke muligt at kontrollere folk aktivt eller ”læse tanker” via
en chip, som nogle rygter siger. Selv den bedste elektronik kan ikke
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udføre magi. Der er brug for psykologiske programmer til det, som
regel med støtte fra medicin, men det er et andet emne. Desværre
er der en masse misinformation på dette komplicerede område. Det
gælder bl.a. påstanden om, at Corona kan udløses af 5G-netværk.
5G-netværk er naturligvis nyttige til smartphoneovervågning, men
deres bølgelængde er et par millimeter, hvilket er verdener væk fra
størrelsen af viruslignende partikler. En vekselvirkning er udelukket.
Trods alle spekulationerne er vi nødt til at lade tingene blive i landsbyen, vi har nok problemer at løse i forvejen.
DARPA749, der er et forskningsinstitut under det amerikanske krigsministerium, arbejder imidlertid på implanterbare chips, der måler
kropsdata, f.eks. visse blodværdier, og sender dem til receptorer på
huden, som derefter gemmes i skyen via smartphones. Formålet er
at overvåge soldaternes tilstand i kamp.
Digitale identiteter kan gemmes på en personlig smartphone, med
chips eller i ”usynlige tatoveringer”. Processen blev udviklet af
MIT750 i 2019.751 Man skal forestille sig det som et lille, fladt stempel
med mange mikronåle, der er fastgjort og presses ind under huden.
Når de trækkes ud, knækker nålespidserne af og bliver der. De opløses og frigiver enten vacciner eller fluorescerende farvestof (eller
begge dele). Farvemønstret, som indeholder den digitale information (svarende til en QR kode752), er usynlig for øjet, men kan aflæses
med infrarødfølsomme kameraer.

Dette kan også gøres med digitale kameraer eller mobiltelefoner,
hvor IR-beskyttelsesfilmen foran linsen er blevet fjernet. Det hele
kaldes ”quantum dot tattooing” og er udviklet sammen med støtte fra
Gates Foundation (endnu en ”tilfældighed”). 753
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Sådanne fluorescerende farvestoffer kaldes ”luciferase”, fra det latinske ”lux”, lys (Lucifer var oprindeligt ”lysbærer” i Bibelen), hvilket
naturligvis har givet anledning til spekulationer, som jeg ikke ønsker
at deltage i. Men hvis en sådan tatovering skulle bruges som ”pinkode” til kontantløse betalinger, ville det være en mindeværdig parallel
til ”Johannes’ Åbenbaring” i Bibelen: der står der, at folk ville blive
tvunget til at bære ”dyrets mærke på hånden eller panden”, uden
hvilket de ikke ville kunne købe eller sælge.
Uanset hvilken teknologi der anvendes, er den digitale mærkning af
alle mennesker fast planlagt. Dette minder mig om en samtale, som
den amerikanske filmproducent Aaron Russo, der døde i 2007, havde for 20 år siden, og som senere blev offentliggjort. På det tidspunkt
var han venner med Nicholas Rockefeller fra den berygtede milliardærfamilie, som er en vigtig aktør i Bilderberg og Council on Foreign
Relations (CFR). Efter offentliggørelsen af den følgende samtale var
venskabet imidlertid forbi. Russo rapporterede blandt andet følgende:
Han spurgte til det endelige mål med familiens mange aktiviteter, når
de allerede har flere penge, end de nogensinde kan bruge. Rockefeller svarede, at det ultimative mål var at chippe alle i verden for at
kontrollere dem og arbejde hen imod, at eliten og bankfolkene overtager verden.
Han tilføjede, at hvis Russo skulle slutte sig til eliten, ville han få et
særligt mærke, der ville forhindre uønsket kontrol fra myndighedernes side. 754
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Det digitale sundhedspas
En digital identifikation, uanset hvordan den er gemt, kan kombineres med andre oplysninger såsom sundhedsdata, PCR-testresultater, vaccinationer eller som en tegnebog for digitale penge. Oplysningerne skal være
kodet som en ”blockchain”, som med Bitcoin. De tyske forbundsprintere arbejder allerede på dette sammen med Lufthansa og andre virksomheder.755
Et vigtigt projekt hedder ”The Commons Project”. Norbert Häring
skriver: ”World Economic Forum har slået sig sammen med en ny
”non-profit”-organisation, der er oprettet af Rockefeller Foundation.
De ønsker at bruge Corona til at danne en privat global sundhedspas-myndighed. Dermed går de resolut videre med deres tekno-autoritære planer om ”Known-Traveller”, ID-2020 og ”Lock-Step”. I juli
blev den lille Rockefeller-afspringning, der opererede i baggrunden,
til en globalt opererende organisation med netværk på højeste niveau. Der blev udpeget en bestyrelse med 62 højtstående repræsentanter for virksomheder og organisationer fra 24 lande og fra alle
verdenshjørner. Rockefeller Foundation med sin præsident,
Blackrock, JP Morgan, forskellige FN-organisationer og mange virksomheder og sammenslutninger inden for sundhedssektoren er repræsenteret...
D. 7. oktober 2020 annoncerede Commons Project og World Economic Forum lanceringen af et feltforsøg med den nyudviklede app
”CommonPass”. Det er en app, der skal gøre internationale rejser
mulige igen for alle, der enten har antistoffer mod Corona eller er
blevet vaccineret. Det kan regeringerne trods alt ikke gøre. Virksom324

hederne og deres fonde skal hjælpe. ”756
Det drejer sig om, at ”sundhedspasset” skal sikre, at kun vaccinerede eller negativt testede personer får lov til at rejse, gå på diskotek,
til sport og andre arrangementer. Arrangørerne vil blive presset så
langt ud til kanten af deres eksistens (og længere) af spærringerne,
at de vil spille det onde spil for at overleve.
”International Air Transport Association (IATA), der er paraplyorganisation for flyselskaber, overvejer at indføre et vaccinationspas. Infrastrukturen for et sådant system er i øjeblikket ved at blive opbygget,
bekræftede IATA’s administrerende direktør Alexandre de Juniac
over for den amerikanske avis ”The Hill”: ”Det digitale sundhedspas
vil indeholde et oplysninger om passagerers test og vacciner og gøre
oplysningerne håndterbare og kontrollerbare for regeringer, luftfartsselskaber, laboratorier og rejsende,” står der i artiklen. ”757
Kinas præsident Xi foreslog på det seneste G20-topmøde at indføre
en international QR-kode for at gøre det muligt at rejse. Sundhed og
test certifikater skal opbevares.

758

Storbritannien planlægger et to-

delt system med et ”frihedspas”: de, der har passet, kan ”leve normalt”, handle uden maske, deltage i arrangementer og rejse frit. I
Sydafrika blev dette tidligere kaldt ”apartheid”. For at få dette skal
man lade sig teste to gange om ugen for fem pund hver gang, en
permanent skat til apotekere. 759
Alt dette er naturligvis ”frivilligt”. Så meget for ”der vil ikke være nogen obligatorisk vaccination”. Der var heller ikke nogen, der ”havde
til hensigt at bygge en mur” i Berlin, og alligevel var den der pludselig. Når regeringen siger, at den vil undgå en bestemt foranstaltning
(så vi spiller pligtopfyldende med), kan man gå ud fra, at netop dette
vil komme som det næste. Sådanne pseudoafvisninger tjener som
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psykologiske bekendtgørelser, billedet er allerede plantet i folks bevidsthed. Psykologer ved, at det underbevidste ikke kender til negation. Det ser kun billedet. Hvis man siger: Hvis du siger: ”Der findes
ingen lyserød elefant”, så skabes billedet af en lyserød elefant indeni, så enkelt er det.
At man ikke længere skal tro på alt, hvad regeringen siger, viser
eksemplet med Jens Spahn, som d. 1. september forsikrede, at
man ”med den viden, man har i dag” (da han sagde det) ikke længere ville indføre en lockdown. 760 Minister Altmeier lovede det samme. 761 Så meget for troværdigheden i politik.

Hvad sker der med vores genetiske data?
Her er endnu et fund fra den tyske korruptionssump: Virksomheden
”Centogene” sælger Covid-tests til rejsende i flere tyske lufthavne til
en høj pris. Vi ved ikke, hvordan det vandt buddet på den blomstrende forretning. Det eneste, vi ved, er: Merkel besøgte virksomheden
i Rostock i slutningen af maj 2019. I november 2019 gik virksomheden på børsen og kom på benene på grund af Corona. I oktober
2020 blev Dr. Andrin Oswald leder af virksomheden. Han var ansvarlig for svineinfluenzavaccinen hos Novartis i 2009 som leder af
”Vaccines Division” og var direktør for B&MGF i fire år. Der er sammenfald...
”Centogene” har også opbygget en omfattende gendatabase, som
ved udgangen af august havde indsamlet ca. 3,6 milliarder datapunkter fra ca. 570.000 patienter fra over 120 lande. Men det er ikke
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kun genetiske data, der arkiveres, men også biologiske prøver, dvs.
væv, celler osv. som reference til forskning. Det er angiveligt den
eneste database på verdensplan, der kan evaluere alle data på flere
niveauer parallelt. 762
Det er nærliggende at antage, at de genetiske data bl.a. stammer fra
prøverne fra Corona-testene og indlæses i sådanne databaser. Dr.
Wodarg har allerede klaget over private virksomheders store indsamling af data gennem testene. Ingen ved, hvad der gøres med
testprøverne. Der ville være et internationalt program for indsamling
af genomer, hvilket ville være yderst interessant for medicinalindustrien. Det kunne forklare de helt overdrevne tests, som ellers ville
være meningsløse. Mere panik giver mulighed for flere test og dermed flere genetiske data. 763
I 2010 besøgte Bill Gates det genteknologiske firma ”BGI Genomics” i Kina og besluttede at bringe det til USA med B&MGF-penge.
Virksomheden slog sig ned i Washington State, hvor B&mGf også
har sit hovedsæde. For nylig blev det kendt, at ”BGI Genomics” misbrugte massekoronatests til at indsamle og arkivere biometriske
data fra amerikanske borgere. 764
I marts 2020 vedtog det britiske parlament ”Coronavirus Act 2020”,
som giver politiet mulighed for at opbevare genetiske data fra PCRtests, i første omgang i seks måneder, men kan forlænges. Det er
meningen, at dette skal tjene ”national sikkerhed” (i tilfælde af at
terrorister nogensinde bliver testet, eller hvorfor?).765 Allerede i januar 2020 blev Tyskland medlem af det europæiske genom projekt,
hvor mere end en million komplette genom-data skal lagres. 766 I april
2020 oprettede EU derefter en ”Covid19-dataportal”, hvor gener og
andre data skal gemmes.767 Sådanne datasamlinger er ikke kun af
interesse for forskere, men især for vaccine- og medicinalindustrien.
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De har en enorm værdi. Hvem der i sidste ende har adgang til vores
genetiske data, er helt uklart.

Digitale penge
Programmet til at afskaffe kontanter og erstatte dem med kort- eller
app-betalinger har været i gang i mange år. Det er nået længst i Sverige, hvor det ikke længere er muligt at betale kontant for mange
ting; selv tiggere i Malmø tager deres penge digitalt på deres smartphones. Mine bedsteforældre plejede at sige ”kun kontanter er
ægte”, og jeg synes, at det er et meget klogt ordsprog. Digitale penge har en række ulemper:

• Det er ikke anonymt. Hvert eneste køb kan spores.
• Kortet/appen kan spærres, hvis det spores, uanset årsagen.
• Folk mister deres forhold til penge og bruger mere. Studier
har vist, at forbruget er op til 100 % højere end med penge.
• Børn lærer slet ikke at håndtere penge, hvis det kun er abstrakt

”Afskaffelsen af kontanter vil således føre til en ufattelig cementering
og næsten ubegrænset udvidelse af de tilsvarende virksomheders
og institutioners magt. Ikke alene øges mulighederne for kontrol med
borgerne og overvågning umådeligt gennem den sømløse dataind-
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samling af alle digitale betalinger, men et finansielt diktatur er ved at
opstå - næsten ubemærket af offentligheden. Dette koncept virker i
første omgang uvirkeligt, men det er desværre konsekvensen.
For kontrollen over alle penge er ved afskaffelsen af kontanterne
samlet og koncentreret hos et lille antal beslutningstagere og institutioner og hævede deres magt og indflydelse til uanede højder. Der
sker et hidtil uset magtskifte, således at eliterne styrer verden og
verdenshistoriens gang centralt og uden for borgernes indflydelse
.”768
Det er indlysende, at en verden uden kontanter giver mulighed for
perfekt kontrol. Med et spærret kort kan ingen rejse, checke ind eller
endda købe et brøb. Hvis kontanter bekæmpes, er mistanken om
totalitære hensigter indlysende. I de seneste år er de kontantbeløb, der er tilladt at købe og sælge, eller som man må medbringe,
blevet reduceret mere og mere.
Corona forstærkede denne tendens, idet mange butikker kun tillod
kortbetaling, selv om de faktisk er forpligtet til at acceptere det ”lovlige betalingsmiddel”. Undskyldningen var, at vira kunne løbe løbsk
med kontanter. Men mærkeligt nok ikke på PIN-tasterne.
Dette øger kortets accept, også blandt ældre og kontantelskere. Under Corona steg antallet af kortbetalinger med 48%.

769

De, der øn-

sker at tale med kontanter, bør derfor kun handle, hvor de kan betale kontant. Så vil salgstabet hos dem, der ikke tager imod kontanter,
i sidste ende få dem til at tænke sig om, hvis nok kunder følger med.
I 2012 blev ”Better Than Cash Alliance” med hjælp fra FN oprettet, finansieret af B&MGF. Dens formål er at presse på for at få afskaffet kontanter. Men i september 2020 stod initiativet over for modvind i USA
med et lovforslag om at forbyde butikker at nægte kontanter. 771 Den ki-
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nesiske regering går også ind for, at kontanter fortsat skal eksistere
(indtil videre), og planlægger sanktioner for at nægte at tage imod kontanter.772

Ifølge mange finanseksperter, herunder systemkritikere, har det globale monetære system i årevis været ved sin afslutning, hvilket kan
ses i nulrentepolitikken. Det er klart, at der i årevis er blevet pumpet
flere og flere centralbankpenge ind i det kriseramte finansielle system, som dog ikke når ud til borgerne, men bruges til spil i afsidesliggende finansielle kasinoer (børser, hedgefonde osv.) og puster
aktiemarkederne op. Dette kan ikke fortsætte længe, især ikke fordi
Corona øger disse midler enormt i stedet for at bremse dem.
Paul Schreyer påpegede i et foredrag, at der relativt ubemærket af
offentligheden i september 2019 fandt en finanskrise sted, som næsten resulterede i mange bankers sammenbrud, men som kun lige
akkurat blev forhindret med store finansielle indsprøjtninger fra centralbankerne. Krisen er imidlertid ikke overstået, og et nyt monetært
system er uundgåeligt, hvilket kunne have været en vigtig årsag til at
udløse Corona-krisen. For på den ene side holder foranstaltningerne befolkningen rolig og kontrollerbar, og på den anden side kan virussen bebrejdes for de alvorlige konsekvenser. 773
Kritiske finanseksperter som Ernst Wolff, Markus Krall eller Michael
Mross774 er også af denne opfattelse.
Af forskellige årsager er det meningen, at digitale penge, kaldet
CBDC775 , skal gå direkte fra centralbankerne til borgerne, f.eks. via
en basisindkomst. Faktum er, at ikke kun Facebook ønsker at indføre sine egne penge ”Diem” (tidligere ”Libra”), også FED, den amerikanske centralbank forbereder sig på det, og Kina er allerede gået i
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gang med de første forsøg. ECB planlægger også at indlede en testfase for ”e-euro” fra midten af 2021.776
Men vi bør ikke glæde os for hurtigt, hvis der kommer en basisindkomst fra centralbanken. Den vil ikke være ”ubetinget”, tværtimod. I
en rapport fra Canada den 13. oktober skulle et udvalgsmedlem fra
Liberal Party of Canada angiveligt have lækket regeringens videre
planer og den planlagte udvikling af Corona-krisen. 777
Sandheden kan ikke verificeres, men de nævnte punkter er også
blevet nævnt på andre websteder. Blandt dem er der ud over den 2.
lockdown, som nu er her, en endnu hårdere lockdown i vinteren
2021/22, en ”ny”, ”endnu farligere” virus ”Covid-21”, sammenbrud i
forsyningskæderne og mangel på varer indtil sommeren 2021, og
hæren operationer i byer og langs motorveje.
I et ”verdensgælds-omlægnings-program”, der finansieres af IMF,
skal al privat gæld og virksomheders gæld overtages, og der skal
ydes en basisindkomst. Til gengæld skal alle krav på nuværende og
fremtidig ejendom afgives (ren kommunisme) og alle vaccinationer
(der vil være flere) accepteres, og til gengæld vil der være vaccinationskortet. Enhver, der gør modstand, erklæres for en ”sundhedsrisiko for andre” og må acceptere repressalier. Angiveligt er FEMA-lejrene i USA beregnet til internering af oppositionen.
Det er en rædselsvision, og lad os håbe, at hvis det virkelig er planlagt på denne måde, kan det stadig forhindres. Men Australien og
New Zealand (ligesom Canada også britiske Commonwealth-stater)
er allerede på vej dertil, og dagsordenen om at ødelægge økonomien og over-forgælde, som beskrevet i ”Great Reset”, er endnu mere
synlig her.
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Det er klart, at det finansielle og økonomiske system i de seneste
årtier har gjort de rige rigere og de fattige fattigere på verdensplan
og fører fra den ene krise til den anden. Det kan ikke reformeres. Vi
har brug for en nyt. Men bestemt ikke det, som Schwab og hans ”elite” planlægger for os.

Psykologisk krigsførelse
Når man læser alle disse planer, tænker man: ”Det kan ikke være
rigtigt, at jeg er i den forkerte film her”. Det er på en måde sandt, for
vi har kun kendt sådanne ekstreme, umenneskelige scenarier fra
film. Selv katastrofer og krige kender vi kun fra fjernsynet, og det kan
man slukke for. Men ikke coronas virkelighed, den er der igen hver
morgen, man kan ikke undslippe den. Som jeg sagde før: Der er kun
flugt, angreb eller spille død. Flugt er ikke muligt, der er ingen synlig
fjende til et angreb, så de fleste mennesker spiller døde, hvilket heller ikke er nogen løsning.
Krisen tvinger os mennesker til at tænke os om. Vi er nødt til at lære
det. F.eks. at der faktisk findes mennesker, som er helt igennem
onde, som ikke er belastet af nogen samvittighed, fordi de er ude af
stand til empati. Ondskabens dimension, som er helt reel for religiøse mennesker, ignoreres, betragtes som forældet og umoderne, og
det er netop den perfekte camouflage. Det, man ikke tror er muligt, ser man simpelthen ikke. De, der ser det, er irriterende, ubelejlige, og til sidst lukker man munden på dem. Opvågningen er så meget desto mere ubehagelig, men uundgåelig.
I 1957 offentliggjorde den amerikanske sociolog Albert Biderman sin
diagram over Tvang,778 der beskriver de teknikker, der anvendes til at
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knække krigsfanger mentalt og tvinge dem til at underkaste sig. De vigtigste metoder er:
• Isolation, fysisk og psykisk, begrænser kontakten med andre Begrænser eller forhindrer private frihedsrettigheder
• Konstante trusler, demonstrationer af fangernes magtesløsheden
Konstant skiftende regler og bestemmelser, permanent usikkerhed
• det er ikke meningen, at reglerne skal være logiske eller forudsigelige, underkastelse kræves
• Begrænsning af sport, afslapning og rekreative muligheder Små aflastninger i ny og næ, ”godbidder” som i hundetræning
• At give håb og derefter ødelægge det igen og derved slide det op
Permanent spænding på grund af manglende respekt og nedvurdering
• Giv udsigt til en belønning for samarbejde

Så læs venligst det hele igen og sammenlign det med vores nuværende situation. Parallellerne er indlysende: Isolation (bliv hjemme,
undgå kontakter, tvungen karantæne), skiftende og ulogiske regler
(udgangsforbud, hvor maske, hvor ikke, vilkårlighed i straf osv.),
at give og ødelægge håb (”I må gerne fejre jul”), at belønne underkastelse (”når vaccinationen kommer, så...”), at forbyde sport, fester,
kultur, dans, sang, at spise ude, at rejse osv.
Du kan finde en interessant video om dette her.

779

Det er altså ikke

tilfældigt, at det netop er gastronomi, sport, kultur og kort sagt alt
det, der er sjovt, der bliver begrænset. Desuden vanskeliggøres eller forhindres kommunikationen med medfanger.
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Den kaotiske forvirring af regler for lukning og maskering i Europa,
de føderale stater, den konstante ændring af regler, den usikre fremtid er ikke myndighedernes inkompetence, ikke tilfældigheder, de
er en del af netop denne psykologiske plan. Vi behandles som
krigsfanger, og foranstaltningerne skal gøre os til underdanige mennesker, med masken som symbol på underkastelse. De, der fremstiller dette som en ”konspirationsteori”, er stadig for godtroende til
at indse, at der er tale om en ægte sammensværgelse. Desværre.
Alt går efter en stor plan.
En vigtig del af denne plan er, at styret i den nye verdensorden ikke
skal udøves for åbenlyst. Illusionen om at leve i et demokrati skal
opretholdes. Vi kan se, at dette (stadig) fungerer på trods af alle regeringens lovbrud. Konceptet er lige så gammelt som det første moderne demokrati, nemlig USA. Den franske politolog og historiker
Alexis de Tocqueville besøgte USA i det 19. århundrede og var den
første til at advare mod ”flertallets tyranni”. Hans rapport er næsten
200 år gammel, men det er utroligt, hvor rammende den synes at
beskrive vores tid:
”Således forbereder suveræniteten, efter at have taget hvert enkelt
individ i sine mægtige hænder og omformet det efter behag, sine
arme over samfundet som helhed; han dækker dets overflade med
et net af små, indviklede, snævre og ensartede regler, som ikke engang de mest originale hjerner og stærkeste sjæle ville være i stand
til at trænge igennem, hvis de ønskede at lade mængden bag sig;
den knækker ikke viljen, men svækker, bøjer og leder den; den tvinger sjældent til handling, snarere står den konstant i vejen for handlingen; den ødelægger ikke, den hindrer dannelsen; den tyranniserer ikke, den chikanerer, undertrykker, svækker, svækker, fordummer,
og bringer i sidste ende enhver nation til det punkt, hvor den ikke er
334

andet end en flok frygtsomme og travle dyr, hvis hyrde [er] regeringen.
“780
Det er ikke et behageligt budskab, men det er ikke fastlåst. Vi kan
stadig vende udviklingen ved at støtte den opvågning, der allerede
er begyndt. Bevægelsen for ”lateral tænkning” (”Querdenker”) er begyndt, og det er en god bevægelse, fordi den fokuserer på viden og
fredelig forandring. Det er den første tyske bevægelse i over hundrede år, der har overvundet den kunstige venstre-højre-opdeling,
selv om statspropagandaen gerne vil forvise den til ”højrefløjens”
mudderhjørne.
Ifølge en nylig undersøgelse ”stemte 21 % af de nuværende deltagere i Querdenker-Demos ved det sidste forbundsdagsvalg på De
Grønne, mens Venstre var det næststærkeste parti med 17%. Kun
på tredjepladsen kom det [patriotiske) AfD med 14%.”
Vold ville være fatal, fordi det netop er der, hvor modstanderen er
langt overlegen på grund af statens monopol på magtanvendelse,
som vi i stigende grad oplever. 781
Oplysning er det eneste våben, vi har i øjeblikket, og jeg vil gerne
yde mit bidrag med denne bog. Styrken hertil henter jeg fra den
stræben efter sandhed og retfærdighed, som vi alle bærer i os, og
fra troen på en højere magt, på godhed. I en tid, hvor sandheden
erklæres for løgn og løgne for den ”nye normalitet”, er det eneste
middel der hjælper at sætte spørgsmålstegn ved alting og selv gå på
jagt efter det.
Når først løgnene om PCR-testens falske tilfældetal falder sammen,
vil frygten for virussen og accepten af tvangsforanstaltningerne være
forbi. Men vi bør ikke vente for længe, for det nye corona-diktatur er
ved at slå rod.
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https://www.westendverlag.de/buch/chronik-einer-angekuendigten-krise/
https://www.youtube.com/watch?v=2HWo0RJ3eYI&feature=youtu.be
https://www.rubikon.news/artikel/die-angekundigte-krise
ibid
ibid
http://web.archive.org/web/20100701154450/http://www.rockefellerfoundation.org/uploads/
files/b
cc97-4da3-add6- 3deb007cc719.pdf
https://kenfm.de/was-steckt-hinter-der-corona-politik-von-paul-schreyer/
https://kenfm.de/clade-x-eine-biowaffe-zur-bevoelkerungsreduktion-von-paul-schreyer/
ibid
Fra ovennævnte bog af Paul Schreyer 669 https://multipolar-magazin.de/artikel/clade-x
https://www.cducsu.de/veranstaltungen/globale-gesundheit-st-rken-un-nachhaltigkeitszielumsetzen/referenten
https://www.rubikon.news/artikel/die-angekundigte-krise
https://www.metropolnews.info/mp457208/gefaehrlicher-angriff-auf-die-menschheit-der-millardae impfindustrie-die-politik-og-die-who
https://apps.who.int/iris/handle/10665/254741
https://kenfm.de/was-steckt-hinter-der-corona-politik-von-paul-schreyer/
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
https://www.rubikon.news/artikel/die-angekundigte-krise
https://kenfm.de/bidens-schattenkabinett-von-thomas-roeper/
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/videos.html
https://norberthaering.de/medienversagen/event-201-fake-news/
ibid
ibid
ibid
Den 9. marts på deres websted
https://www.compact-online.de/compact-gruselkabinett-die-lockdown-wissenschaftler/
https://www.achgut.com/artikel/ein_mann_fuer_alle_faelle
https://www.databaseitalia.it/aboliamo-la-protezione-civile-ricettacolo-di-ogni-corruzione-ecavallo troia-del-nuovo-ordine-mondiale/
Den Internationale Valutafond
https://connectiv.events/weissrussland-haben-who-und-iwf-lukaschenko-geld-geboten-um-inseine einen-lockdown-umzusetzen/
https://eng.belta.by/president/view/belarus-president-unwilling-to-accept-additional-terms-toget-fo lån-131164-2020/
www.compact-online.de/schmutzig-iwf-wollte-lukaschenko-mit-900-millionen-dollarschmhttps://www.compact-online.de/schmutzig-iwf-wollte-lukaschenko-mit-900-millionendollar-schmi wenn-er-lockdown-einfuehrt/
https://www.anti-spiegel.ru/2020/maidan-2-0-bisher-erfolglos-die-lage-in-weissrussland/
https://www.dvox.co/single-post/2020/04/16/Soros-Fernandez-y-el-colapso-de-Argentina
https://connectiv.events/das-volk-argentiniens-zwingt-die-regierung-in-die-knie-lockdownwird- aufgehoben/
https://deutsch.rt.com/gesellschaft/107313-corona-ausschuss-man-braucht-viele-dumme-leutedami klappt-teil-2/
https://www.schildverlag.de/2020/11/04/das-volk-argentiniens-zwingt-die-regierung-in-die336
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knie-lo wird-aufgehoben/
https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20202/corona-die-gekaufte-pandemie/
https://aobrempongnana.wordpress.com/2020/05/15/who-offered-me-20million-dollars-toput-a-litt giftig-i-mine-covid-19-remedy-madagascar-præsidenten-eksponerer-hvem/
https://www.tagesspiegel.de/berlin/klinische-studie-zu-beifuss-kraut-gegen-Covid-19-wird-inmexi getestet/26144790.html og https://www.dw.com/de/
artemisia-ein-kraut-gegen-Covid-19/a-539365
https://www.heise.de/tp/features/Afrika-Die-angekuendigte-Corona-Katastrophe-4794829.html
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/naturarzneien-aus-afrika-sollen-untersucht-werden-11738
https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20202/corona-die-gekaufte-pandemie/
https://dailypost.ng/2020/05/04/bill-gate-offered
https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20202/corona-die-gekaufte-pandemie/
https://connectiv.events/weissrussland-haben-who-und-iwf-lukaschenko-geld-geboten-um-inseine einen-lockdown-umzusetzen/
” Bekendelser fra en økonomisk https://www.goodreads.com/book/show/2159.Confessions_of_
an_Economic_Hit_Man
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-Covid19/COVID-Lending-Tracker#AFR
https://kenfm.de/was-steckt-hinter-der-corona-politik-von-paul-schreyer/
https://t.me/FaktenFriedenFreiheit/470709 Små og mellemstore virksomheder
710 https://de.wikipedia.org/wiki/Mario_Ohoven#Kritik_am_Konjunkturpaket_und_an_zweitem_Loc 711 https://www.n-tv.de/wirtschaft/Mittelstandspraesident-Ohoven-tot-article22139196.html
712 https://www.focus.de/regional/hamburg/franz-klein-dehoga-chef-giftet-gegen beherbergungsverbot-in-hamburg-was-soll-da-passieren_id 12549509.html
713 https://kenfm.de/was-steckt-hinter-der-corona-politik-von-paul-schreyer/
714 https://www.fr.de/hessen/hessen-thomas-schaefer-zweiter-suizid-finanzministerium-zr
13655044.html
715 https://kenfm.de/was-steckt-hinter-der-corona-politik-von-paul-schreye
716 Med medforfatter Thierry Malleret
https://www.weforum.org/videos/the-great-reset-726dedeacb?collection=the-great-reset863c8ea2d4
https://www.schildverlag.de/2020/10/26/gruender-des-weltwirtschaftsforums-klaus-schwabsie- werden-in-10-jahren-nichts-besitzen/
https://www.achgut.com/artikel/_eher_china_als_schweden_so_tickt_die_corona_internationale
https://youtu.be/Hx3DhoLFO4s
https://www.zeitpunkt.ch/der-grosse-reset
https://www.infosperber.ch/Wirtschaft/WEF-Thema-2020-Stakeholder-Wer-hats-erfunden
https://youtu.be/d7uDtE5CnBU?t=145
https://tkp.at/2020/11/29/china-und-der-great-reset/
https://www.umb.edu/gri/an_overview_of_wefs_perspective/united_nations_and_the_private_
non_
https://norberthaering.de/news/wef-un/?lang=de
https://www.weforum.org/agenda/2020/11/the-great-reset-building-future-resilience-to-globalrisks
https://deutsch.rt.com/gesellschaft/109670-transhumanismus-wef-gruender-schwab-prophezeit/
https://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Schwab#Einzelbelege
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MartinArmstrongin :https://www.schildverlag.de/2020/10/26/gruender-des-weltwirtschaftsfo schwab-sie-werden-in-10-jahren-nichts-besitzen/
https://de-de.facebook.com/die.infokrieger/posts/zitat-von-david-rockefeller-bilderberg-konferenz- baden-baden-deutschland/12746196060608213/
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/12360741-teuflische-plan-Covid- 19https://meinanzeiger.de/gera/bilderberger-mit-dem-ziel-einer-neuen-weltordnung/
http://www.wolfgang-schaeuble.de/die-pandemie-ist-eine-grosse-chance/ 734 I et tv-interview
på ”Phoenix” i december 2011
http://www.nytimes.com/2006/11/26/business/yourmoney/26every.html?_r=0
https://www.spiegel.de/politik/ausland/coronavirus-krise-wir-brauchen-eine-weltregierung-a058a2 466f-a969-7a40a517feb0
https://childrenshealthdefense.org/news/robert-f-kennedy-jr-speaks-at-berlin-rally-for-freedom-and
https://www.bitchute.com/video/ZUcaJKg47C7i/
https://www.bitchute.com/video/i8m7EP76QBV3/
https://off-guardian.org/2020/10/12/klaus-schwab-his-great-fascist-reset/
https://www.metropolnews.info/mp457208/gefaehrlicher-angriff-auf-die-menschheit-der-millardae impfindustrie-die-politik-og-die-who
https://multipolar-magazin.de/artikel/der-impfaktivismus-der-gates-stiftung
https://identity-economy.de/id2020-in-der-kritik
http://ariejehuda.de/was-hat-es-mit-id2020-auf-sich/
https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/id2020-ktdi-apple-google/
https://www.journalistenwatch.com/2020/11/21/totalueberwachung-buergers-die/
Dagen for den mest massive begrænsning af de grundlæggende rettigheder i Forbundsrepublikken Tyskland med den 3. ændring af loven om beskyttelse mod infektioner
https://verborgenes-wissen.ch/die-apiject-spritzen-fuer-die-corona-impfung-in-den-usa-werden-mit optionalen-rfid-chip-modifiziert-uzzlestueck-5-23/
”Defence Advanced Research Projects Agency” 750 Massachusetts Institute of Technology
751 https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218
752 Det er de firkantede sort-hvide mønstre, der kan aflæses med smartphonen 753 https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/id2020-ktdi-apple-google/
http://deutschlandpolitik.wordpress.com/2009/06/17/rockefeller-ziel-der-elite-ist-mikrochipfur- weltbevolkerung/https://www.youtube.com/watch?v=AYxFlQsadJk
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Coronavirus-Blockchain-Zertifikat-als-digitalerSeuchen 4703902.html
https://kenfm.de/das-commons-project-der-digitale-gesundheitspass-von-norbert-haering/
https://www.heise.de/tp/features/Keine-Reisefreiheit-fuer-Impfgegner-4973891.html
https://orf.at/stories/3190935/
https://www.reitschuster.de/post/normales-leben-pass-fuer-corona-musterbuerger/
https://philosophia-perennis.com/2020/12/10/wie-versprochen-so-gebrochen/
https://www.pnp.de/nachrichten/politik/Altmaier-Es-wird-keinen-zweiten-Lockdown-geben-37804
https://www.corodok.de/centogene-big-pharma-gates/
https://de.rt.com/gesellschaft/107312-corona-ausschuss-man-braucht-viele-dumme-leute-damit-das 1/
https://thenationalpulse.com/exclusive/bgi-genomics-gates-foundation-collab
https://www.gov.uk/government/news/biometrics-commissioner-statement-on-the-coronavirus-act- lov om beskyttelse af frihedsrettigheder
https://www.bmbf.de/de/deutschland-tritt-genomprojekt-der-eu-bei-10676.html
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https://ec.europa.eu/germany/news/20200421-coronavirusforschung_de
https://www.rubikon.news/artikel/das-unhygienische-bargeld
ibid
https://de.wikipedia.org/wiki/Better_Than_Cash_Alliance
https://norberthaering.de/bargeld-widerstand/bargeld-gesetz-usa/
https://de.rt.com/asien/110703-chinesische-zentralbank-will-bargeldverweigerer-bestrafen/
https://youtu.be/SSnJhHOU 28
http://mmnews.de/
Centralbankens digitale valutaer
https://de.rt.com/europa/109938-wird-noch-in-jahrzehnt-digitale/
https://thecanadianreport.ca/is-this-leaked-memo-really-trudeaus-Covid-plan-for-2021-youdecide/ https://indexexpurgatorius.wordpress.com/2020/10/22/das-muessen-sie-lesen-der-geheime-plan-we hinter-den-lockdowns-lauert/
https://translatedby.com/you/biderman-s-chart-of-coercion/original/
https://www.bitchute.com/video/wAifPvXifuGQ/ eller: https://www.bitchute.com/video/oOHUx8XO 780 Fundet på en video, der er værd at se, af filosoffen Gunnar Kaiser https://www.
youtube.v=Q9fFT f4qus
https://www.compact-online.de/echte-querfront-fast-40-prozent-der-querdenker-waehltengruene-o
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Hvad sker der nu?
Jeg har ikke brugt måneder på at undersøge og skrive for at kaste
mine læsere ud i fortvivlelse - tværtimod. Selv om alt dette ikke er
behageligt, er det, som jeg har trukket frem i lyset, det første skridt
til forandring. At se kendsgerningerne i øjnene, hvor de fleste mennesker foretrækker at stikke hovedet i busken og tro, at det hele ”går
over af sig selv”, at holde udsynet til afgrunden ud i livet - desværre
skal vi først igennem dette, og det kræver mod. Og derefter?
At visse kredse planlægger noget for verden, betyder ikke, at de
slipper af sted med det. Hitlers ”Tusindårsrige” sluttede efter 12 år.
Selv den bedste plan giver ingen garanti, og slet ikke hvis den bliver
afsløret. Man må gå ud fra, at 99% af befolkningen ikke ville være
enige i disse planer, hvis de kendte dem. Den generelle uvidenhed
er sammen med den kunstigt opildnede frygt for virus et af den megalomaniske ”elites” mest magtfulde våben.
Vi, folket, de 99 %, ville være dem overlegne uden denne splittelse,
denne opdeling af samfundet. Set i dette lys giver alt det, der sker i
øjeblikket, mening og afslører strategien og taktikken for den ”store
nulstilling”, som corona kun er udløseren og begyndelsen på.
Vi behøver ikke at underkaste os, vi behøver ikke at blive vaccineret,
vi behøver ikke at bære masker, når vi har set spillet igennem. Der
er altid muligheder, en vis gråzone, hvor man kan handle. Det kræver mod, og det er der mange, der har mistet. Modet vokser af sammenhold, så det første skridt er at skabe nye kontakter, at aktivere
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gamle kontakter. Det, der hjælper os, er det modsatte af begrænsende kontakt, nemlig kommunikation, solidaritet og gensidig støtte.
Vi må begynde at holde op med at spille med på det hele.
Fordi planlæggerne af dette onde spil ikke er guder, de er gamle
mænd, hvis mål ikke er vores. Ingen ønsker et diktatur, undtagen de
diktatorer og deres følge, som ønsker at tjene penge sammen med
dem og udleve deres private magtbegær. Men det er et mindretal.
Så længe vi ikke giver os hen med denne skæbne, er intet tabt. ”Vi
er folket!” råbte DDR’s folk i 1989 og vandt deres frihed. Nu er det
igen på tide at vinde friheden tilbage. Det bliver dog ikke let, og det
vil tage tid, for i dag har vi ikke at gøre med et udtjent politbureau,
der er blevet økonomisk færdiggjort og droppet af den beskyttende
magt, Sovjetunionen. I dag har vi mere magtfulde fjender: hele finansindustrien og de regeringer, der er afhængige af den (i netværkene og økonomisk), hvoraf nogle kan afpresses, fordi kun nogle få
kommer ind i høje stillinger, hvoraf der ikke findes filer med pinlige
eller kriminelle data. Eller hvorfor tror De, at alle Jeffrey Epsteins
luksusvillaer var udstyret med skjulte kameraer?

Informere, diskutere, uddanne
Den værste fjende er dog medierne, især tv og pressen, sammen
med de store platforme Google, Youtube, Facebook, Twitter osv.
Med deres permanente hjernevask sørger de for, at flertallet af befolkningen godt kan fornemme, at noget er ”galt”, men ikke kan bryde ud af indramningen, så længe de dagligt indtager den giftige si-
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rup. Kun mediernes massive magt har hidtil forhindret udbredelsen
af objektiv kritik og åben diskussion.
Det er her, vi kan begynde. Først og fremmest bør vi konsekvent undgå
den konstante strøm af officielle nyheder. For det andet skal vi finde
andre informationskanaler, som der er mange af på internettet. Udstyret
med fakta og argumenter kan man så søge dialogen overalt, i toget, på
arbejdet, blandt venner. Det bedste sted at starte er blandt bekendte,
selvom man kan forvente en masse modstand. Man kan også lave flyers-kampagner (i postkasserne) eller informere lokale politikere, embedsmænd, læger, apotekere eller politifolk. Det er mere sandsynligt, at
det vil virke i det lokale miljø end hos medlemmer af statsparlamentet.
Så længe vi forbliver rolige og vedholdende og ikke forventer hurtig succes, er det vigtigt at bruge tvivl om den officielle version, og dette er
stigende.
For personer, der gerne vil fremlægge klager, men som ikke tør, fordi de forventer faglige eller andre ulemper, er der foreningen ”Mutigmacher”.

782

Whistleblowere kan finde juridisk og økonomisk støtte

her, herunder hjælp til at finde en bolig og et job, hvis det er nødvendigt. Du kan også støtte denne forening for at opmuntre whistleblowere.

Den fredelige konfrontation
Det er vigtigt, at vi forbliver konsekvent fredelige. Så snart volden
bryder ud, har staten en fordel, og dette scenarie vil med garanti blive planlagt som en ”plan B”. På EU-plan har der længe været mulighed for at bruge andre landes militær i tilfælde af uroligheder, og i
årevis har der været en øget praksis med udrulning i byer. 783 Romer-
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ne gjorde det allerede ved altid at bruge tropper fra fremmede provinser som garnisoner, så de ikke kunne forbrødre sig, om ikke andet så på grund af sprogproblemerne.
En undersøgelse foretaget af den amerikanske politolog Erica Chenoweth af opstande mellem 1900 og 2006, hvor mindst 1.000 mennesker var involveret, afslørede et interessant resultat: de fredelige opstande var dobbelt så ofte succesfulde som de voldelige opstande.784
Den konsekvente pacifisme på ”Querdenker”-demos, men også på
Dr. Schiffmans, Samuel Eckerts og venners ”Corona Info Tour” har
især i Berlin og Leipzig vist, at mange politifolk forstår, at deres og
deres børns fremtid er på spil.
I Berlin var der insiderrapporter om, at nogle politienheder havde
nægtet brutale indsættelser. Selv om Berlins politiledelse flere gange forsøgte at få situationen til at tippe ved at indsætte særligt brutale enheder, som rigtig nok eksisterer,785 og dermed give medierne
de ønskede billeder af optøjer, forblev befolkningen alligevel fredelig. I Leipzig overførte medierne derfor billederne af voldelige antifa-aktioner fra Connewitz til ”Querdenker”. Men det virker ikke i
længden, sandheden kommer omkring. Politiet ved udmærket, hvem
der angriber dem, og hvem der ikke gør det, selv om de undertiden
tvinges til at foretage handlinger, som mange betjente ikke kan forlige med deres samvittighed. ”Forbundsforeningen af kritiske politibetjente” gør et godt stykke arbejde med at give oplysninger. 786
I Hildburghausen, en lille by i Thüringen, var der et skærpet udgangsforbud, men over 400 borgere gik alligevel sammen gennem byen,
de fleste af dem uden masker, og sang ”Åh, hvor er det smukt!” Ingen organiserede dette, det var en spontan protest. Politiet kom og
ville afbryde ”forsamlingen”, men ingen ønskede at gå hjem. Derefter brugte de peberspray mod de fredelige vandrere. ”Politiet skrev
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30 sigtelser. De anklagede vil hænge dem over frokostbordet som et
hædersbevis: Vi var der - hermed officielt forseglet ”. 787
D. 2.12.20 fejrede Nürnbergs borgere uden masker foran rådhuset
på trods af udgangsforbuddet og sang provokerende sange, som de
havde komponeret selv. 788
Kun den fredelige vej kan lykkes i det lange løb, selv om man må
udholde frygtelige uretfærdigheder undervejs. Mahatma Gandhi viste

vejen.

Samhørighed og enhed

Det er også vigtigt at stå sammen, uanset hvilket politisk hjørne man
kommer fra. Vi bør ikke lade os sætte os op imod hinanden (forsøget
vil komme) og fortsat trække på samme hammel. Bevægelsen er i
sin tolerance og enhed i øjeblikket et vidunderligt modprojekt til den
splittelse i resten af Corona-samfundet, som regeringen og medierne er ansvarlige for. Det kan man tydeligt mærke på demonstrationerne, og det er en meget dejlig følelse, det giver styrke og håb.
Denne solidaritet skal dyrkes. Hvis Corona-regimet en dag falder,
kan vi stadig diskutere kontroversielt, åbent og fredeligt, hvordan vi
ønsker at leve i fremtiden. Så kan vi praktisere ægte demokrati.
En anden mulighed er ”civil ulydighed”. Det betyder, at man ikke
bare går med på alting, bare fordi det er påbudt. Her er der brug for
kreativitet, og måske vil der blive oprettet et forum på nettet, hvor
man samler de bedste forslag og opfordrer folk til at kopiere dem.
Der er ikke brug for klodsede provokationer, men for intelligente
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handlinger, selv om man risikerer en bøde. Det er så at sige ”guerillataktikken i informationskrigen”.

Støtte fra retsvæsenet
Vi må tage de rettigheder tilbage, som er blevet frataget os ved love
og bestemmelser, der er forfatningsstridige, fordi de er baseret på
falske påstande. Vi bryder ikke loven. Vi forlanger den. Forfatningen
er fortsat grundlaget for vores handlinger, regeringen er vores modstander, fordi den overtræder den. Den skal stå til ansvar for dette.
Grundlæggende rettigheder kan ikke forhandles.
Et håb ligger derfor i retsvæsenet. Mange forvaltningsdomstole har
allerede stoppet overdrevne regeringsforanstaltninger som ”uforholdsmæssige” eller endog ”forfatningsstridige”.
Den tredje ændring af infektionsbeskyttelsesloven af 18. november
2020 griber så meget ind i de grundlæggende rettigheder, at det skal
afklares, om dette ikke ville have krævet to-tredjedeles flertal i parlamentet, som det kræves for forfatningsændringer. Her kan enhver
borger indgive en klage til Forbundsforfatningsdomstolen gratis og
uden advokat. Du kan finde et faktablad om den procedure her. 789
Nogle kritikere påberåber sig grundlovens artikel 20, stk. 4, som lyder: ”Alle tyskere har ret til at gøre modstand mod enhver, der forsøger at fjerne denne orden, hvis der ikke er andre midler til rådighed.”
De afslørede planer fra WEF ønsker at fjerne de grundlæggende
rettigheder og dermed ”denne orden”. Er ”andre midler” mulige? Et
håb, om end et lille håb, ligger hos Forbundsforfatningsdomstolen,
og denne juridiske vej skal først følges. Derefter træder ”retten til at
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gøre modstand” i kraft. Hvordan dette i detaljer skal forstås, lader
dog meget plads til skøn. I Danmark blev loven om begrænsning af
de grundlæggende rettigheder som tidligere nævnt omstødt, fordi
borgerne vedholdende demonstrerede foran parlamentet.
Mange freelanceadvokater engagerer sig altruistisk, som f.eks.
“Lawyers for Enlightenment”790 eller “Lawsuit Sponsors”.
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Der kan

du finde oplysninger og hjælp, og de, der ikke selv kan engagere sig,
kan i det mindste støtte med donationer.

Jeg har allerede nævnt holdet omkring Dr. Reiner Fuellmich,792 som
er medstifter af Corona-komitéen. Det går den civilretlige vej. Da Dr.
Fuellmich er advokat i Tyskland og USA, har han i begge lande anlagt erstatningssager på vegne af virksomheder, der er blevet skadet af Corona-foranstaltningerne. Den er rettet mod hr. Drosten og
lederen af RKI, hr. Wieler, blandt andre.793 I USA er der anlagt et
gruppesøgsmål, hvilket ikke findes i Tyskland.
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Du kan finde et

meget interessant interview med Dr. Fuellmich på Ken-FM-webstedet. 795
I Storbritannien har advokater stiftet organisationen ”PCR Claims”.
Denne organisation har sagsøgt regeringen for skader forårsaget af
falsk positive PCR-tests. 796
Hvad de færreste ved: Bevisbyrden ligger også hos myndighederne
i tilfælde af administrative overtrædelser. Ingen behøver at afgive en
erklæring, heller ikke skriftligt, hvis der kræves en bøde. Man siger
sit navn, og at man har en god grund til f.eks. at være ude på trods
af udgangsforbuddet. Man behøver ikke at sige, hvad denne grund
er, så man behøver ikke at give yderligere oplysninger. Nu skal myn346

dighederne bevise, at der ikke er nogen god grund, og det er næsten
umuligt. 797
Det er vigtigt at kende dine rettigheder.
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Outlook

Denne kamp bliver mere et maraton end et sprint, og det kan frygtes, at
tvangsforanstaltningerne vil blive opretholdt i længere tid og endda intensiveret. Men det bør ikke afskrække os, for jo mere undertrykkelse
der indføres, jo mere begynder folk at tænke. Som i alle kriser er der
ikke kun negativitet, der er også en mulighed for forandring, og det behøver ikke at være Schwab, Gates, Soros og konsorternes forandring.
Tingene kan også tage en helt anden retning. F.eks. at flere og flere
mennesker vågner op og stiller grundigt spørgsmålstegn ved det nuværende system. Der er så meget at forbedre, begyndende med skoler,
arbejde, sundhedssystemet, pengesystemet, politik (er det virkelig demokrati, hvis folket konstant ignoreres?), medierne, NATO, globaliseringen osv. osv. osv...
De, der planlagde krisen og satte den i gang, bør på ingen måde
være sikre på, at den vil forløbe som planlagt. De har overdrevet det,
de har overspillet deres hænder. Modreaktionen vil komme, men
hvor stærk den bliver, afhænger af os.
Jeg har altid godt kunnet lide den sætning, som Mephistopheles siger i
Faust:
”Jeg er en del af den kraft, der altid ønsker det onde, men som
altid skaber det gode”.
Jeg kæmper som Mephistopheles for, at ”Corona” skal blive katalysator for en ny og bedre verden.

Lad os komme i gang med arbejdet!
348

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://mutigmacher.org/
https://kenfm.de/demokratie-die-es-nie-gab-schon-gar-nicht-mit-Covid-von-peter-koenig/
https://www.youtube.com/watch?v=YJSehRlU34w
https://reitschuster.de/post/das-ist-nicht-mehr-die-polizei-bei-der-ich-anfing/
https://www.kritische-polizisten.de/
https://www.compact-online.de/hildburghausen-400-menschen-durchbrechen-ausgangssperrewir-lassen-uns-von-merkel-nicht-weihnachten-verbieten/
https://t.me/Patrioten_Nuernberg/654
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/merkblatt.pdf
https://www.afa.zone/
https://klagepaten.eu/
https://www.fuellmich.com/
https://www.fuldaerzeitung.de/fulda/corona-luege-reiner-fuellmich-klage-christian-drostenvirologe-lothar-wieler-goettingen-90096522.html
https://www.corona-schadensersatzklage.de/
https://kenfm.de/reiner-fuellmich/
https://de.rt.com/meinung/110377-nach-enthullung-von-schwachstellen-beim/
797 Ifølge Dr. Justus P. Hoffmann https://t.me/AllesAusserMainstream/1680
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Epilog
Så min anklage står ved magt. Den skulle skrives, og den skal være
så fyldestgørende, som jeg kan med mine simple midler. Jeg er ikke
jurist, så mit ”J’accuse” er skribentens, kronikørens, ”J’accuse”.
Jeg lægger ansvaret i hænderne på integritetsstærke advokater og
dommere, men også i hænderne på de forurettede, og det er vi alle
sammen, mentalt og materielt. Min anklage er ikke en opfordring til
selvtægtsjustits, jeg afviser vold, men det er en opfordring til modstand, hvad enten den er passiv eller aktiv. Det kaldes også ”civil
ulydighed”. Vi befinder os i infokrigen, vi kæmper med argumenter,
og vi må kæmpe for at forhindre det værre i fremtiden. Hvis ikke for
os, så for vores børn og børnebørn, som ikke kan forsvare sig selv.
Det er nu jul i 2020. I løbet af de sidste ni måneder har jeg gennemgået, arkiveret, redigeret og sammenfattet tusindvis af dokumenter.
Da jeg begyndte, havde jeg ingen anelse om, hvor meget materiale
der hele tiden kom til. Jeg brugte to til tre timer om dagen alene på
de nye oplysninger, der kom ind. Under skriveprocessen måtte jeg
opdatere og tilføje til kapitler, der allerede var skrevet, hvilket er
grunden til, at nogle oplysninger dukker op andre steder igen. Læseren må tilgive mig for dette.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der altid har opmuntret mig til at gennemføre dette projekt. Jeg vil især gerne nævne
min bedste ven og min gamle ven og våbenkammerat, som hele tiden gav mig tips til forskningen, samt min redaktør og mine ”testlæsere”, som støttede mig med konstruktiv kritik. Sammen er vi stærkere, hver med vores egne evner.
Selvom begivenhederne stadig er i bevægelse - bogen skal udkomme på et tidspunkt. Jeg håber, at jeg har gjort de vigtigste punkter
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klare nok til, at man har grundlaget for selv at kunne indordne de
fremtidige begivenheder.
Jeg vil gerne give mine læsere endnu en ting med på vejen til mine
læsere: Tro ikke på nogen, ikke engang på mig, tjek det ud, lav din
egen research. Det kan alle gøre, med en internetforbindelse og
modet til at have deres egen mening. Jeg afslutter nu min selvvalgte
oplysningsopgave og giver initiativet til at informere mine læsere videre:

Tør!
Stol på din sunde fornuft og din retfærdighedssans.
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Det væsentligste igen i hovedpunkter
• PCR-testen er hverken i stand til eller godkendt til at påvise infektioner.
• Positive PCR-testresultater manipuleres ved forkert brug (f.eks.
mange cyklusser).
• Statistikkerne er tvivlsomt misfortolkede og tallene manipuleret
opad.
• Det er forkert at kalde dem, der testes positive, for ”tilfælde” eller
”smittede”. Der findes ingen ”symptomløse syge”.
• Folk uden symptomer er ikke smitsomme, fordi den virale belastning er for lav.
• Dødeligheden som følge af Covid-19 ligger på samme niveau
som influenza på verdensplan.
• Virussen er ikke ny, men blot nyopdaget. Vi har levet med den i
lang tid.
• Der var ingen overdødelighed på verdensplan, fordi sæsonbetingede influenza-tilfælde blev omdefineret til ”Covid19”.
• Mange patienter døde på hospitalerne grundet forkert behandling
Masker forebygger ikke infektioner, som mange undersøgelser
viser.
• Mange undersøgelser har vist, at masker er skadelige for sundheden, især for børn.
• Der er ingen anden eller tredje bølge, kun en bølge af falsk positive test.
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• Der var ingen overbelægning på hospitalerne i Tyskland i 2020,
og der var aldrig fare for mangel på intensivpladser.
• Der var ingen overdødelighed i 2020. Dødeligheden og den intense sengebelægning var 5% lavere end i 2019.
• Afdøde fra Corona blev i gennemsnit 83 år gamle. Gennemsnittet
i befolkningen er 81 år.
• Lockdown- og afstandsreglerne fører ikke til noget, som det fremgår af forskellige landes sammenligninger.
• ”Pandemien” var planlagt og forberedt længe i forvejen. ”Pandemien” er påskud og dække for en politisk dagsorden. Dagsordenen er velkendt og er blevet offentliggjort flere gange
• De vigtigste hovedpersoner er kendt og bekender sig med deres
udsagn.
• De enorme økonomiske og sociale skader er forsætlige. Dagsordenen er at føre til en global overvågningsstat.
• De fleste regeringer er involveret og handler forfatningsstridigt
mod deres eget folk.
• Medierne er del af dagsordenen og hindrer saglig diskussion Midlerne til håndhævelse er frygt, ærekrænkelse og statslig vold
• Der er stadig håb, forudsat at dagsordenen bliver almindelig
kendt.
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Kort opdatering om Covid19-vaccination:
(pr.: 26.12.2020)
Kort før jeg indsendte manuskriptet, modtog jeg et par vigtige meddelelser, som jeg vil gengive her kort:
CDC rapporterede, at 3.150 (2,7%) af de ca. 112.000 personer, der
blev vaccineret i Storbritannien, fik så alvorlige bivirkninger i løbet af
blot fire dage, at de ikke var i stand til at udføre deres normale daglige aktiviteter. De har brug for lægehjælp eller sygepleje. 798
Kort efter at vaccinationerne begyndte i det sydvestlige England,
blev der angiveligt opdaget en ny variant af virussen i netop dette
område. Prof. Hockertz spurgte, om dette kunne være sket i de vaccinerede personer. 799 Det er tænkeligt, at der træffes forholdsregler
for forventede vaccinationsskader, som så kan skydes på den ”nye”
virus.
I en vaccinationsvejledning fra RKI ”kun for læger” anbefales det, at
man indtil videre ikke udsteder en bekræftelse på den nye vaccination, selv om dette er i strid med § 22, stk. 1 i vaccinationsbeskyttelsesloven. 800
Nogle berømtheder er blevet taget i at simulere deres offentlige vaccinationer, som f.eks. den amerikanske ”vaccinepave” Antony Fauci,
der angiveligt fik en indsprøjtning i venstre arm, men næste dag
sagde, at han næsten ikke mærkede noget og tog fat i sin højre arm,
mens han sagde det.

801

Mange vaccinationsforkæmpere ønsker

ikke at blive vaccineret (”for nu”?), herunder BioNTech CEO Sahin,
den østrigske kansler, den østrigske præsident og den tyske præsident. regering. 802
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BioNTech’s kvartalsrapport er fuld af tvivl om sikkerheden og godkendelsen af den nye vaccine. Den er værd at læse. 803
Jens Spahn og formanden for Apotekerforeningen (ABDA) Schmidt
sagde i en live chat, at apotekere ikke bør udtrykke forbehold over
for coronavaccination i rådgivningsmøder, hvis muligt. Borgmesteren i Passau, Dupper, anbefalede noget lignende i et brev til lægernes faggruppe. 804
En ny undersøgelse805 vurderer at risikoen for at Covid19-vaccinationen
kan udløse en ADE806-reaktion er ret høj. Det betyder, at visse antistoffers reaktion i forbindelse med en infektion kan forstyrre immunforsvaret. 807
Forskere ved University of Miami/Florida undersøger, om Covid19-vaccinationen kan føre til infertilitet hos mænd. De råder
mænd, der stadig ønsker at få børn til at fryse sæd ned før vaccinationen for at være på den sikre side, indtil der foreligger mere præcise resultater tilgængeligt. 808
WHO har endnu en gang ændret en definition til fordel for vaccineproducenterne. Hvor flokimmunitet tidligere kunne opnås ved, at
mange mennesker enten har været ramt af en sygdom eller er blevet vaccineret, er det siden 13.11.2020 kun vaccination, der er blevet betragtes som et kriterium for opnåelse af flokimmunitet. 809

•
•
•
•
•
•

https://unser-mitteleuropa.com/usa-ueber-3-000-schwere-erkrankungen-nach-corona-impfung/
https://twitter.com/phockertz/status/1340989366857052162?s=21
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Leitfaden-Arzt.pdf
https://t.me/LIONMediaTelegram/3916
https://reitschuster.de/post/chef-impf-entwickler-laesst-sich-nicht-impfen/
803https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1776985/000156459020053062/bntx-ex991_6.
htm
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•
•
•
•
•
•

https://corona-transition.org/amtliche-anweisung-an-arzte-und-apotheker-bitte-sprechen-siedie- risiken-nicht
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijcp.13795
Antistof-afhængig forstærkning
https://www.anonymousnews.ru/2020/11/14/Covidimpfung-zerstoert-immunsystem/
https://www.local10.com/news/local/2020/12/20/study-investigates-effects-of-Covid-19- vaccine-på-mand-fertilitet/
https://2020news.de/who-aendert-definition-der-herdenimmunitaet/
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Kan du lide bogen?
Så anbefaler vi også denne bog:

Hermann von Bering

Die Corona-Lüge - demaskiert
Bevis, fakta, baggrunde

Denne bog undersøger først og fremmest Corona-fænomenet i dets helhed og giver en lang række viderespringninger.

Et væld af oplysninger bakkes op af hundredvis af kilder og rejser tvivl om den officielle beskrivelse af
virussen, sygdommen og foranstaltningernes betydning. Det afslører den politiske baggrund, der er ansvarlig for den økonomiske tilbagegang.

Bogen besvarer et par spørgsmål, såsom: Kan PCR -testen overhovedet opdage infektioner? Med hvilken
nøjagtighed? Hvorfor viser statistikken, at antallet af sager er alt for højt? Hvor farlig er virussen egentlig? Hvad døde corona -døde af? Hvilke fordele og hvilken skade medfører maskerne? Kan spærringer og
afstandsregler hjælpe? Kan vaccination beskytte? Eller er der frygt for bivirkninger? Var krisen planlagt?
Var der nogen forberedelser? Hvem har interesse i en global krise? Hvor skal dette føre hen? Er demokrati i fare? Hvad sker der med vores grundlæggende rettigheder?

Forfatteren har undersøgt fakta fra tusinder af dokumenter, der ikke er nævnt i medierne, og præsenterer dem på en måde, der er let at forstå, selv for lægmanden. På trods af videnskabelige forklaringer er
bogen let at læse, da forfatteren ved, hvordan man løsner det komplekse emne med lejlighedsvise ironiske kommentarer.
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Karl Oberhauser

Corona og den ”store nulstilling”
Hvordan finans- og erhverseliten ønsker at omforme samfundet

Corona -galskaben har os fast i sit greb.

Bogen refererer udelukkende til officielle kilder, erklæringer og dokumenter fra Verdenssundhedsorganisationen, videnskab,
politik, medier og World Economic Forum.

Corona-pandemien er opstået og opretholdes på grund af mangelfulde antagelser fra Verdenssundhedsorganisationen, almindelig videnskab og politik.

I sidste ende er corona -pandemien en artefakt:

•

en WHO -definition af en pandemi, som i dag kan gøre enhver influenza til en pandemi.

•

PCR -testen, der har metodiske fejl, og som ikke kan skelne mellem inficerede og infektiøse personer.

•

formlen ”Positiv PCR -test = inficeret = infektiøs”, hvormed WHO gør alle inficerede mennesker til smitsomme.

•

og positivitetsgraden og R-værdien, som begge ikke giver nogen oplysninger om virusets farlighed, men på grundlag af hvilke politikere beslutter deres tiltag.

Hvis corona -pandemien er artefakt, hvad handler det så om?

Corona -pandemien handler om det finansielle system, der er ved at bryde sammen. ”Corona -beskyttelsesforanstaltningerne”
ødelægger økonomien og frem for alt middelklassen. Dette er forudsætningen for ”Great Reset” - ”Great New Start”, som finansog forretningseliten planlægger at indføre et nyt pengesystem.

Klaus Schwab, grundlæggeren af World

Economic Forum og promotoren for ”Great New Start”, vil føre menneskeheden ind i en
teknologisk og teknologisk verden, før en elite fra finans- og økonomisystemet har en verdensomspændende politisk ledelse.

Hvad vil du lære af denne bog:

•

hvordan corona -pandemien opstod og er blevet opretholdt den dag i dag.

•

-hvordan finans- og forretningseliten ønsker at overtage globalt politisk lederskab med ”Great-Reset”

•

og hvilken verden der venter os i den ”store nye start”.
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Frank Franken

Hemmelige Covid-19
Hvordan en virus ændrer samfundet

Corona-virussen har indflydelse på vores liv og vil forblive vores fremtidige ledsager - svarende til influenza.
Hvad er der dog politisk, økonomisk og samfundsmæssigt i vores land? Undergraves vores
grundlov i øjeblikket massivt for at fremme politiske interesser, der ikke er i befolkningens
interesse? Skabes der nye politiske strukturer i Europa under dække af Covid-19, som formodes at drive EU-staterne endnu mere ind i Den Europæiske Unions afhængighed?
I tilfælde af at der er større bekymring for corona-vira, er der også problemer med pandemier
/ epidemier for at øge eliteens politiske og økonomiske interesser.
Derudover er det klart, at fronten af Europa bør ændre sig i tilfælde af en pandemi, og at den
tidligere og overvågende status bør etableres og verdens vaccinationsprogram.
Nogle ting kan virke som konspirationsteori. Men hvis man ser på den politiske og sociale
udvikling med dens begrænsninger for befolkningen, er indholdet i denne bog langt fra konspirationsteorier, men bringer fakta til det punkt.
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