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Copyright og donasjoner 

Original edition copyright 2021 by 'Anti-Pandemic Task Force'. 

 

Dette dokumentet er gratis å laste ned og kan deles fritt, både i digital og 
skriftlig form. 

Det er imidlertid dekket av Copyright © for 'Anti-Pandemic Task Force' som er 
en gruppe med utspring i 'CLC-17 Norge'. Det betyr at det er forbudt å tilføye 

eller ta bort deler av dokumentet for så å re-publisere det som samme 
dokument. Opplysningene i dokumentet kan brukes og deles fritt. 

 

 

DONASJONER 

 
Arbeidet med dette dokumentet og en rekke andre hjelpemidler som etterhvert 

blir gjort tilgjengelige, nettmøter og all aktivitet som inngår i å holde oss 
oppdatert, blir gjort på dugnad. Det medfører likevel kostnader til reiser, 

lisenser, annonsering, materiell, etc. 

Derfor, om du synes vårt materiell og aktiviteter er til nytte for deg, tar vi gjerne 
imot donasjoner for å kunne gjøre enda mer i denne kritiske tiden for 

menneskeheten og vår kjære jord. 

Donasjoner kan gjøres til: 

Vipps nr: 400 57 683 

 TAKK FOR BIDRAGET!  



Covid-19 
  Tilstand eller svindel 

 
 
 

 
DØDELIGHET I NORGE FRA 2010 TIL OG MED KORONAÅRET 2020 

 
© Anti-Pandemic Task Force 2021 

 Side 4 av 40 

 

Innledning 
 
Tiden vi lever i og har levd i de siste to årene har mildt sagt vært ekstrem.  Svært få så dette 
komme og kunne ikke i sine villeste fantasier se for seg at noe slikt kunne skje.  Ikke desto 
mindre har vi vært vitne til hva som kan skje når noen setter seg for å skaffe seg 
verdensherredømme.  
 
For de som de siste par tiårene har fulgt kritisk med på den geopolitiske situasjonen og de mer 
eller mindre subtile «tillempningene» som har blitt innført jevnt over i hele den siviliserte 
verden, var ikke spørsmålet om, men når noe slikt kunne skje. 
 
Vi går ikke inn i denne polemikken her, men skal begrense oss til å diskutere det lovlige 
grunnlaget for tiltakene som vi har fått tredd nedover hodene våre; fra absurde tiltak uten 
noen form for logikk eller base i vitenskapen, til diktatorisk stripping av borgernes rettigheter 
og menneskerettighetene som sådan.  Det hele har båret preg av en global orkestrert innføring 
av et totalitært regime, et «One World Government».  I skrivende stund er dette begynt å gå 
opp for folk, selv de som i utgangspunktet trodde det dreide seg om en «pandemi» forårsaket 
av et nytt virus kokt i hop av en flaggermus og en pangulin i Kina. 
 
Dette dokumentet har flere bruksområder:  
 
→ Som et middel til å beskytte seg mot uønskede tiltak fra hvem det måtte være. «Ansvars-

erklæringen» nedenfor er et eksempel på hva man kan gjøre for å beskytte seg selv ved å 
erklære sin status og bakke dette opp med fakta. 

→ Som et verktøy til å sette seg inn i de lover som kan komme til anvendelse under de 
rådende forhold, og et utvalg av de mange medisinske teorier og fakta hentet fra tallrike 
ledende fagfolk og kommentatorer. 

→ Som et hjelpemiddel til å kunne føre en saklig og faktabasert diskusjon med de mange 
som med nebb og klør forsvarer de totalt unødvendige og ekstremt skadelige tiltakene 
som følger av den «spillboken» samtlige nasjoners politiske ledere har fått utlevert. 

 
Vi tror dette dokumentet kan være til nytte for svært mange og ser gjerne at det deles både 
vidt og bredt, slik at enda flere kan få øynene opp for hva vi står overfor.  
 
Vi må fortsette å eksponere kuppmakerne; trekke dem ut av skyggene og inn i lyset slik at alle 
kan se.  Alle som har latt seg korrumpere eller som blir truet til å delta i dette onde spillet 
kjemper nå for livet.  De er som et skadeskutt dyr, men ikke glem at det er da de er på sitt 
farligste.  De har gått ‘all-in’ og kjemper for livet. 

Nå skal vi på offensiven!  De som står bak er kun en liten gruppe, men de har vanvittig med 
penger og makt, men…  
 

VI ER MANGE OG NÅR VI ALLE SIER NEI, KAN DE INGENTING GJØRE 
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Ansvarserklæring 
 
Den som i kraft av sin frie vilje fremlegger dette dokument stiller mottaker ansvarlig for å lese 
og forstå følgende rettslige grunnlag og undertegnedes rettigheter. 
 
Mottaker gjøres herved oppmerksom på det rettslige ansvar som følger av hans/hennes 
ulovlige krav om at en annen mann eller kvinne skal underlegges testing, «vaksinering», 
tildekking av luftveier, karantene, eller andre uønskede tiltak.  
 
Herunder inkluderes alle relevante lover og internasjonale traktater som danner rettsgrunnlag 
for at frie og suverene levende kvinner og menn kan motsette seg alle ulovlige tiltak 
vedrørende "Covid-19". 
 
Jeg, __________________________________ , erklærer herved mine rettigheter ved at jeg 
skriver mitt navn her i dette dokumentet.  
 
Som fri og suveren levende kvinne/mann med mine medfødte og ukrenkelige rettigheter, 
informerer jeg herved om hvilke lover som kommer til anvendelse i tilknytning til de varslede 
tiltak. 
 
Hverken statsmakt, levende kvinner/menn, arbeidsgiver, eller annen juridisk enhet står over 
disse lovene.  
 
Alle former for krav eller press utøvd mot en annen levende kvinne eller mann som innebærer 
deltakelse i medisinske forsøk inkludert testing og/eller vaksinering er ulovlig og straffbart. 
 
Den som mottar denne Ansvarserklæring og unnlater å følge gjeldene lovverk ved å ikke 
respektere innholdet i denne, må være forberedt på å bli holdt rettslig ansvarlig for sine 
handlinger.   Ref. bl.a. Nürnbergkodeksen av 1947. 
 
 
 
 

Dennes siden skrives ut og signeres separat. 
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«Siste»  nytt 
 

• WHO European Advisory Group of Experts in Immunization former Vice President, 
Professor Christian Perronne, said on August 15, 2021 that all vaccinated people must 
quarantine over the winter months or risk serious illness. 

 
• WHO Information Notice to IVD users 2020/05 (20 January 2021). 
 
• Nå i dag, 20. januar 2021, står det også på Verdens helseorganisasjon (WHO) sine sider at man 

kan ikke vite om at noen er smittet uten å foreta en klinisk test og andre observasjoner av personen 
samtidig, for så å avgjøre om personen er smittet eller har sykdommen. 

 
• Yngre og yngre folk kommer inn med hjerteattakk; 30% økning i folk som dør hjemme. 

Mandater må stoppes!   Dr. Roger Hodgkinson synger ut om svindelen som en hel sivilisasjon 
nå blir utsatt for. 

 
• Dr. Andrew Wakefield om 1986-loven som gav den farmasøytiske industrien immunitet mot 

skadevirkningene som fulgte av deres «vaksiner». 
 
• Del Bigtree exposes big pharma’s master plan. 
 
• Reiner Fuellmich, lawyer, interviews the Norwegian Astrid Stuckelberger. 
 
 
 
 
 
  

https://www.emedevents.com/speaker-profile/christian-perronne
https://streamable.com/h881fu
https://bullotidende.files.wordpress.com/2021/01/who-information-notice-for-ivd-users-2020.pdf
https://www.theepochtimes.com/who-changes-ccp-virus-test-criteria-in-attempt-to-reduce-false-positives_3668064.html?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=breaking-2021-01-23-2&fbclid=IwAR3W281RG39qGk8S-jn7GEjLgcxpu_cod4E1KWo6lgtvq0kZwKSzLFhZB8E
https://www.youtube.com/watch?v=gJ8t0qQ5R4I
https://www.bitchute.com/video/HwsTfVUz1T7R/?fbclid=IwAR1S_wz07GyNX1-oCK5S4FaAs65VxHQMDQoyVljEieILjlTF7DKCbM6QEkk
https://freedomplatform.tv/andrew-wakefield-1986-the-act-what-the-government-dont-want-you-to-know-about-mandatory-vaccines/
https://freedomplatform.tv/the-coronavirus-vaccine-agenda-exposing-the-dangerous-truth-of-big-pharmas-master-plan-del-bigtree/
https://www.youtube.com/watch?v=Jdl_tVFYqc4
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De rettslige grunnlag 
 

Det er viktig å kjenne til lov-pyramidens hierarki ettersom Grunnloven har en særlig demo-
kratisk legitimitet og autoritet.   Grunnloven er som Lex Superior, den lov som har høyeste 
autoritet i Kongeriket Norge; og under den følger vanlige lover, deretter forskrifter.   I 
kollisjonstilfeller mot bestemmelser i Grunnloven må derfor alminnelig lov og forskrifter 
vike. 
 
De såkalte Covid-lovene tilhører kategorien midlertidige lover om forskriftshjemmel; disse 
er vedtatt i strid med Grunnlovens § 3, 49, og 75 og har ikke fulgt prosedyrene for 
lovgivning på den måten Grunnloven stiller krav om.  
 
Grunnlovens § 92 fastsetter at «statens myndigheter skal respektere og sikre 
menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne Grunnlovs i og for Norge bindende 
traktater om menneskerettigheter». 
 

 
Å pålegge eller kreve at en levende mann eller kvinne skal delta i noen form for 

medisinsk eksperiment uten informert samtykke er forbudt ved lov.   Å fremsette slike 
krav vil i ytterste konsekvens kunne resultere i straffansvar.   Ut fra lovene listet opp i 

dette dokument, bør man i det følgende forstå at et «vaksinepass» som innebærer tvungen 
uønsket medisinsk behandling, vil være strengt forbudt å pålegge levende menn eller 

kvinner. 
 

Ingen stat, myndighet, kommune, arbeidsgiver, eller privatperson kan kreve å få utlevert 
helseopplysninger om andre. 

 
 

En av konvensjonene som er tatt inn i loven er:  Internasjonale konvensjon om sivile og 
politiske rettigheter, med protokoller. 
 
I denne heter det i Art. 7. «Ingen må utsettes for tortur eller for grusom, umenneskelig 
eller nedverdigende behandling eller straff.   I særdeleshet må ingen, uten sitt frie 
informerte samtykke, utsettes for medisinske eller vitenskapelige eksperimenter».  
 
Grunnloven gir ikke bare bestemmelser for hvordan Stortinget skal gå frem for å lovgi, men 
setter også grenser for hva lover kan gå ut på.   Særlig viktig er det at lover ikke kan stride 
imot menneskerettighetene som er listet opp i Grunnlovens Kap. E, Menneskerettigheter.  
 
Domstolene er tildelt selvstendig autoritet i Grunnloven til å verne om menneskerettigheter. 
 
Menneskerettsloven skal ved motstrid gå foran øvrige lover. 
 



Covid-19 
  Tilstand eller svindel 

 
 
 

 
DØDELIGHET I NORGE FRA 2010 TIL OG MED KORONAÅRET 2020 

 
© Anti-Pandemic Task Force 2021 

 Side 8 av 40 

 

LOV 1814-05-17  Kongeriket Norges Grunnlov 
 
Utdrag fra kap. E, Menneskerettigheter og kap. F, Alminnelige bestemmelser: 
 
§ 92. Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er ned-

felt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter. 
(Relevante og gjeldende traktater og konvensjoner følger lengre ned i dette dokument.) 

§ 93. Ethvert menneske har rett til liv.  Ingen kan dømmes til døden 
Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende 
behandling eller straff.  
Ingen skal holdes i slaveri eller tvangsarbeid.  
Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og bekjempe tortur, slaveri, tvangs-
arbeid og andre former for umenneskelig eller nedverdigende behandling. 

§ 94. Ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte uten i lovbestemte tilfeller 
og på den måte som lovene foreskriver.  Frihetsberøvelsen må være nødvendig og 
ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep. 
Den pågrepne skal snarest mulig fremstilles for en domstol.  Andre som er berøvet 
sin frihet, kan få frihetsberøvelsen prøvet for domstolene uten ugrunnet opphold. 
De som uberettiget har arrestert noen eller ulovlig holdt noen fengslet, står til 
ansvar for vedkommende. 

§ 96. Ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom. 
Enhver har rett til å bli ansett som uskyldig inntil skyld er bevist etter loven. 
Ingen kan dømmes til å avstå fast eiendom eller samlet formue, med mindre 
verdiene er benyttet til eller er utbytte fra en straffbar handling 

§ 98. Alle er like for loven. 
Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.  

§ 102. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin 
kommunikasjon.  Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.  
Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet 
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§ 104. Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd.  De har rett til å bli hørt i spørsmål 
som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med 
deres alder og utvikling.  
Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et 
grunnleggende hensyn.  
Barn har rett til vern om sin personlige integritet.  Statens myndigheter skal legge 
forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den 
nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen 
familie. 

§ 106. Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets 
grenser og velge sitt bosted der. 
Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en 
effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt.  Norske statsborgere kan 
ikke nektes adgang til riket. 

§ 110. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig 
menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.  Den som ikke selv 
kan sørge for sitt livsopphold, har rett til støtte fra det offentlige.  
Nærmere bestemmelser om ansattes medbestemmelsesrett på sin arbeidsplass 
fastsettes ved lov 

§ 119. Enhver statens borger er i alminnelighet like forpliktet til i en viss tid å verne om 
sitt fedreland, uten hensyn til fødsel eller formue.  
Anvendelsen av denne grunnsetning og de begrensninger den bør ha, bestemmes 
ved lov. 

 
 

LOV 2005-05-20-28  Straffeloven 
 

 
Bruk av manipulasjon eller andre metoder for å få mennesker til å delta noen former for 

medisinske eksperimenter - enten det være seg injeksjoner eller tester - er ulovlig.   
Det er meget strenge krav til det vi kaller informert samtykke, altså en grundig innføring i 

hva som skal skje og farer og risikoer ved å sette kropp og sinn til rådighet for slike 
eksperimenter.  Brudd på disse reglene er brudd på grunnleggende menneskerettigheter og 

strafferammene er klare. 
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§ 102. Forbrytelse mot menneskeheten 

For forbrytelse mot menneskeheten straffes den som, som ledd i et utbredt eller systematisk 
angrep rettet mot en sivilbefolkning, 

 
a. dreper en person, 
b. utrydder en befolkning helt eller delvis, herunder utsetter den eller deler av den for 

levekår som tar sikte på å utrydde befolkningen helt eller delvis, 
c. gjør en person til slave, 
d. deporterer eller tvangsflytter en befolkning i strid med folkeretten, 
e. fengsler eller på annen alvorlig måte berøver en person friheten i strid med 

grunnleggende folkerettslige regler, 
f. torturerer en person i vedkommendes varetekt eller kontroll ved å forårsake alvorlig 

psykisk eller fysisk smerte, 
g. utsetter en person for voldtekt, seksuelt slaveri eller tvungen prostitusjon, tvungent 

svangerskap, tvangssterilisering eller annen tilsvarende grov seksuell vold, 
h. utsetter en identifiserbar gruppe for forfølgelse ved å berøve ett eller flere medlemmer 

av gruppen grunnleggende menneskerettigheter på politisk, rasemessig, nasjonalt, 
etnisk, kulturelt, religiøst, kjønnsbasert eller annet folkerettsstridig grunnlag, 

i. på vegne av, eller med samtykke, støtte eller tillatelse av en stat eller en politisk 
organisasjon bidrar til at en person forsvinner ufrivillig, med det forsett å unndra 
vedkommende fra lovens beskyttelse for et lengre tidsrom, 

j. innenfor rammen av et institusjonalisert regime basert på én rasemessig gruppes 
systematiske undertrykking og dominans over en eller flere andre rasemessige grupper 
begår en apartheidforbrytelse ved å foreta umenneskelige handlinger av samme eller 
liknende art som de som er omfattet av paragrafen her i den hensikt å opprettholde 
regimet, eller 

k. begår en annen umenneskelig handling av liknende art som forårsaker store lidelser 
eller alvorlig skade på kropp eller helse. 

Straffen for forbrytelse mot menneskeheten er fengsel inntil 30 år. 
 
 

 
Det foreligger ingen lovhjemmel for vaksinering og/eller testing, tildekking av luftveier, tvunget 

karantene, eller andre tiltak mot verken voksne eller barn, ettersom de midlertidige forskriftshjemler som 
tilrettelegger for slik praksis er vedtatt i strid med Grunnloven, Den europeiske 

menneskerettskonvensjon (EMK), internasjonalt bindende traktater og konvensjoner som også 
inkluderer Helsinkideklarasjonen og Nürnbergkodeksen. 

 
Den som medvirker til slik praksis under dekke av slik «lovverk» eller utøver press eller indirekte/direkte 

tvang for å gjennomføre slike tiltak, vil bli holdt personlig ansvarlig for død, skader, traumer, eller annet 
påført vedkommende. 
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§ 186. Diskriminering 

Det er ikke lov å diskriminere noen, heller ikke «uvaksinerte».  Den som nekter en mann eller 
kvinne varer, tjenester eller arbeid på bakgrunn av sine personlige helsevalg, bryter loven og 
må svare for dette uansett hva slags vikarierende hasteregler som innføres. 

Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som i ervervsmessig eller liknende 
virksomhet nekter en person varer eller tjenester på grunn av noens: 

 
a. hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, 
b. religion eller livssyn, 
c. seksuelle orientering, 
d. kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller 
e. nedsatte funksjonsevne, såfremt nektelsen ikke skyldes manglende fysisk tilrette-

legging. 

På samme måte straffes den som av en slik grunn nekter en person adgang til en offentlig 
forestilling, oppvisning eller annen sammenkomst på de vilkår som gjelder for andre. 
 
 
 

FOR-2020-10-23-2124  Forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-
legemidler til behandling eller forebygging av Covid-19  
 
Denne forskriften er tatt med for å stadfeste at mRNA-injeksjonene kalt vaksiner er et 
medisinsk eksperiment.  Dette bekreftes i punkt 3, 7, og 17 nedenfor.  
 
3. Det følger av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/20/EF4 at sponsorer, før en 

klinisk utprøving starter, skal søke om tillatelse fra vedkommende myndighet i 
medlemsstaten der den kliniske utprøvingen skal gjennomføres.  Formålet med 
tillatelsen er å beskytte forsøkspersonenes rettigheter, sikkerhet og velferd og å sikre 
at dataene som framkommer i den kliniske utprøvingen, er pålitelige og robuste. 

7. Ved kliniske utprøvinger kreves det en rekke forskjellige aktiviteter, herunder fram-
stilling, transport og oppbevaring av utprøvingspreparatene, emballering og merking, 
administrering av preparatene til forsøkspersonene og etterfølgende overvåking av 
dem samt kassering av avfall og ubrukte utprøvingspreparater.  Disse aktivitetene kan 
i tilfeller der utprøvingspreparatet inneholder eller består av genmodifiserte 
organismer, omfattes av direktiv 2001/18/EF eller 2009/41/EF. 

https://lovdata.no/eu/32001l0020
https://lovdata.no/eu/32001l0018
https://lovdata.no/eu/32009*0041
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17. Hovedformålet med Unionens regelverk for legemidler er å beskytte folkehelsen.  
Denne rettslige rammen utfylles av reglene i direktiv 2001/20/EF, der det er fastsatt 
spesifikke standarder for vern av forsøkspersoner som deltar i kliniske 
utprøvinger.  Formålet med direktiv 2001/18/EF og 2009/41/EF er å sikre et høyt 
nivå for vern av menneskers helse og miljøet gjennom en vurdering av risikoene ved 
utsetting eller innesluttet bruk av genmodifiserte organismer.  I den hittil usette 
folkehelsekrisen som Covid-19-pandemien har forårsaket, må vern av folkehelsen ha 
forrang.  Det er derfor nødvendig å fastsette et midlertidig unntak fra kravene om en 
forutgående miljørisikovurdering og tillatelse i henhold til 
direktiv 2001/18/EF og 2009/41/EF så lenge Covid-19-pandemien pågår, eller så 
lenge Covid-19 utgjør en trussel mot folkehelsen.  Unntaket bør begrenses til 
kliniske utprøvinger med utprøvingspreparater som inneholder eller består av 
genmodifiserte organismer, til behandling eller forebygging av Covid-19.  Så 
lenge det midlertidige unntaket gjelder, bør miljørisikovurderingen og tillatelsen i 
henhold til direktiv 2001/18/EF og 2009/41/EF ikke være en forutsetning for å 
gjennomføre disse kliniske utprøvingene. 

 

LOV 1999-05-21-30  Menneskerettsloven 
 
Art 12. 
 
1. Enhver som lovlig befinner seg på en stats territorium, skal ha rett til å bevege seg fritt 

der og til fritt å velge sitt bosted. 
2. Enhver skal ha rett til å forlate et hvilket som helst land, også sitt eget. 
3. I de forannevnte rettigheter skal det ikke gjøres andre begrensninger enn slike som er 

fastsatt ved lov, som er nødvendige for å beskytte den nasjonale sikkerhet, den 
offentlige orden (ordre public), den offentlige helse eller moral eller andres friheter og 
rettigheter, og som er forenlige med de andre rettigheter som anerkjennes i denne 
konvensjon. 

4. Ingen skal vilkårlig berøves retten til å reise inn i sitt eget land. 
 

 
  

https://lovdata.no/eu/32001l0020
https://lovdata.no/eu/32001l0018
https://lovdata.no/eu/32009*0041
https://lovdata.no/eu/32001l0018
https://lovdata.no/eu/32009*0041
https://lovdata.no/eu/32001l0018
https://lovdata.no/eu/32009*0041
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Art 14.  Forbud mot diskriminering 

Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten 
diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller 
annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, 
eiendom, fødsel eller annen status 
 
Art 3.  Forbud mot tortur 

Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller 
straff 
 
Art 5.  Retten til frihet og sikkerhet  
 

 
 

Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter Del 3 
 
Art 6. 
 
1. Ethvert menneske har en iboende rett til livet.  Denne rett skal beskyttes ved lov.  Ingen 

skal vilkårlig berøves livet. 
2. I stater hvor dødsstraffen ikke er avskaffet, må dødsdom bare idømmes for de mest 

alvorlige forbrytelser, i samsvar med den lov som gjaldt da forbrytelsen ble 
begått.  Denne lov må ikke være i strid med bestemmelsene i denne konvensjon og 
konvensjonen om forebyggelse og avstraffelse av folkemord.  Dødsstraff kan bare 
fullbyrdes etter endelig dom avsagt av en kompetent domstol. 

3. Når berøvelse av liv utgjør folkemord, er det forutsatt at intet i denne artikkel skal 
berettige en konvensjonspart til på noen måte å avvike fra forpliktelser som den har 
påtatt seg i henhold til bestemmelsene i konvensjonen om forebyggelse og avstraffelse 
av folkemord. 

 
 
Art 7. 

Ingen må utsettes for tortur eller for grusom, umenneskelig, eller nedverdigende behandling 
eller straff.   I særdeleshet må ingen, uten sitt frie samtykke, utsettes for medisinske eller 
vitenskapelige eksperimenter. 

 

Enhver har rett til personlig frihet og sikkerhet! 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30
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Helsinkideklarasjonen  
 
Helsinkideklarasjonen ble vedtatt av World Medical Association (WMA) på general-
forsamlingen i Helsinki i 1964.  Deklarasjonen etterfulgte Nürnbergkodeksen av 1947 og 
Genèveerklæringen av 1948.  Den viktigste forskjellen fra Nürnbergkodeksen er at 
Helsinkideklarasjonen også omfatter klinisk forskning, altså både terapeutisk og ikke-
terapeutisk forskning. 
 
Helsinkideklarasjonen fungerer som en form for etisk grunnlov for forskning på mennesker.  
Mange lands lovgivning, også vår egen, viser til deklarasjonen og baserer seg på prinsippene 
som denne legger til grunn. 
 
(Se hele Helsinkideklarasjonen her) 
 
 

Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin 
 
Europarådets konvensjon av 4. april 1997 om beskyttelse av menneskerettighetene og 
menneskets verdighet i forbindelse med anvendelse av biologi og medisin (biomedisin-
konvensjonen) trådte i kraft 1. desember 1999.  Konvensjonen er hittil ratifisert av 19 land, og 
ytterligere 14 land har undertegnet.  Norge undertegnet konvensjonen i 1997.  
 
Konvensjonen er det første bindende, all-europeiske instrument som ivaretar enkelt-
menneskets rettigheter ved medisinsk forskning og behandling.  Den inneholder blant annet 
prinsipper om informasjon og samtykke, forutsetninger for forskning og forsøk på mennesker 
samt uttak og bruk av biologisk materiale fra mennesker.  Hensikten er å slå fast gyldigheten 
av de grunnleggende prinsippene om respekt for menneskerettighetene og menneskeverdet og 
angi retningslinjer for hvordan disse prinsippene kan ivaretas innenfor medisinsk forskning. 
 
Artikkel 2, Menneskets forrang:  Et grunnleggende prinsipp blir slått fast her:  «Menneskets 
interesser og velferd skal stilles foran samfunnets eller vitenskapens egeninteresse.»   Dette er 
i tråd med prinsippene for Helsinkideklarasjonen.   
 
Artikkel 5, Alminnelig regel:  Her oppstilles krav om at:   «En inngripen på helseområdet bare 
må foretas etter at den berørte person har gitt et fritt og informert samtykke.  Denne person 
skal på forhånd gis nødvendige opplysninger om formålet med slik inngripen og om dens art, 
samt om dens konsekvenser og risikoer.»   «Den berørte person står fritt til når som helst å 
trekke sitt samtykke tilbake.» 
 
Artikkel 16, Vern av personer i forskning:  «Forskning på [et levende menneske] kan bare 
foretas dersom alle følgende betingelser er oppfylt: 
 

https://www.legeforeningen.no/fag/forskning/helsinkideklarasjonen/
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I. det finnes ikke noe alternativ som er tilnærmet like effektiv som forskning på 
mennesker, 

II. den risiko den berørte person kan bli utsatt for, er ikke uforholdsmessig sett i forhold 
til forskningens potensielle nytteverdi, 

III. forskningsprosjektet er godkjent av det kompetente organ etter en uavhengig 
vurdering av dets vitenskapelige verdi, herunder en vurdering av hvor viktig 
forskningens siktemål er og en tverrfaglig gjennomgang av dens etiske forsvarlighet, 

IV. de personer som underkastes forskning, er gjort kjent med sine rettigheter og de 
sikringsmekanismer loven foreskriver til deres beskyttelse, 

V. det nødvendige samtykke som det er gitt bestemmelser om i artikkel 5, er gitt 
uttrykkelig og særskilt og er dokumentert.  Slikt samtykke kan fritt trekkes tilbake på 
ethvert tidspunkt.» 

 

EU Parliamentary Assembly, Resolution 2361 (2021)  
 
Relevante punkter: 
 
Covid-19 vaccines: ethical, legal, and practical considerations 
 
7.1 with respect to the development of Covid-19 vaccines: 
7.1.1 ensure high-quality trials that are sound and conducted in an ethical manner in accordance 

with the relevant provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and 
Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: 
Convention on Human Rights and Biomedicine (ETS No. 164, Oviedo Convention) and its 
Additional Protocol concerning Biomedical Research (CETS No. 195), and which 
progressively include children, pregnant women and nursing mothers; 

7.1.2 ensure that regulatory bodies in charge of assessing and authorising vaccines against Covid-
19 are independent and protected from political pressure; 

7.1.3 ensure that relevant minimum standards of safety, efficacy and quality of vaccines are 
upheld; 

7.1.4 implement effective systems for monitoring the vaccines and their safety following their 
roll-out to the general population, also with a view to monitoring their long-term effects; 

7.1.5 put in place independent vaccine compensation programmes to ensure compensation for 
undue damage and harm resulting from vaccination; 

7.1.6 pay special attention to possible insider trading by pharmaceutical executives or 
pharmaceutical companies unduly enriching themselves at public expense, by implementing 
the recommendations contained in Resolution 2071 (2015) “Public health and the interests 
of the pharmaceutical industry: how to guarantee the primacy of public health interests?”; 

7.1.7 overcome the barriers and restrictions arising from patents and intellectual property rights in 
order to ensure the widespread production and distribution of vaccines in all countries and 
to all citizens; 

  
7.4 with respect to Covid-19 vaccination for children: 
7.4.1 ensure a balance between the rapid development of vaccination for children and duly 

addressing safety and efficacy concerns and ensuring the complete safety and efficacy of all 
vaccines made available to children, with a focus on the best interests of the child, in 
accordance with the United Nations Convention on the Rights of the Child; 

https://pace.coe.int/en/files/22154
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7.4.2 ensure high-quality trials, with due care for relevant safeguards, in accordance with 
international legal standards and guidance, including a fair distribution of the benefits and 
risks for the children who are studied; 

7.4.3 ensure that the wishes of children are duly taken into account, in accordance with their age 
and maturity; where a child’s consent cannot be given, ensure that agreement is provided in 
other forms and that it is based on reliable and age-appropriate information; 

  
7.5 with respect to ensuring the monitoring of the long-term effects of Covid-19 vaccines and 

their safety: 
7.5.1 ensure international co-operation for timely detection and elucidation of any safety signals 

by means of real-time global data exchange on adverse events following immunisation 
(AEFIs); 

7.5.2 use vaccination certificates only for their designated purpose of monitoring vaccine 
efficacy, potential side effects and adverse events; 

7.5.3 eliminate any gaps in communication between local, regional and international public health 
authorities handling AEFI data and overcome weaknesses in existing health data networks; 

7.5.4 bring pharmacovigilance closer to healthcare systems; 
7.5.5 support the emerging field of ‘adversomics’ research, which studies inter-individual 

variations in vaccine responses based on differences in innate immunity, microbiomes and 
immunogenetics. 

 
Les hele resolusjonen her 

 

Nürnbergkodeksen 
 

1.  Frivillig samtykke fra forsøkspersonen er absolutt nødvendig. 
 
Dette betyr at den aktuelle personen bør ha juridisk evne til å gi sitt samtykke; bør være i en 
slik situasjon at han er i stand til fritt å utøve sitt valg uten innslag av tvang, og bør ha 
tilstrekkelig kunnskap om og forståelse av elementene i det aktuelle fagområdet til at han er i 
stand til å komme frem til en avgjørelse som er preget av forståelse og opplysthet.  Dette siste 
elementet krever, før en bekreftende avgjørelse fra forsøkspersonen aksepteres, at han er 
informert om forsøkets art, varighet og hensikt; metoden og fremgangsmåten som vil blir 
brukt; alle ulemper og farer som rimeligvis ville kunne forventes samt de virkninger på hans 
helse og person som deltagelse i forsøket vil kunne resulteres i. 
 
Ansvaret for og plikten til å konstatere samtykkets kvalitet påligger enhver enkeltperson som 
initierer, styrer eller deltar i forsøket.  Dette er en personlig plikt og et personlig ansvar som 
ikke ustraffet kan delegeres til andre. 
 

2.  Forsøket bør være av en slik art at det fører til fruktbare resultater som gagner samfunnet og 
som ikke kan sikres ved bruk av andre metoder eller studiemåter og som ikke er vilkårlige eller 
unødvendige. 
 

3.  Forsøket bør ha en utforming og være basert på resultatene av dyreforsøk og den kunnskap om 
naturhistorien til sykdommen eller eventuelt annet problem som studeres som sikrer at det for-
ventede resultatet vil rettferdiggjøre gjennomføringen av forsøket. 
 

https://pace.coe.int/en/files/29004/html?fbclid=IwAR0hNofERaR__laZ_m3tch2w5HHMBe8NjSITm5u7TMLEKb23Ziui5tA3-jI
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4.  Forsøket bør utføres på en måte som unngår all unødvendig fysisk og psykisk lidelse og skade. 
 

5.  Forsøk bør ikke utføres der det er en a priori grunn til å tro at dødsfall eller skade som fører til 
uførhet vil inntre, med mulig unntak av forsøk der forsøkslegene også deltar som 
forsøkspersoner. 
 

6.  Risikoen som tas bør aldri være av større omfang enn det som rettferdiggjøres av den 
humanitære betydningen av problemet som forsøket er ment å løse. 
 

7.  Behørige forberedelser bør foretas og tilstrekkelige fasiliteter bør gjøres tilgjengelige for å 
beskytte forsøkspersonen mot selv den minste mulighet for skade, uførhet eller død. 
 

8.  Forsøket bør kun utføres av personer med vitenskapelige kvalifikasjoner.  Den høyeste grad av 
ekspertise og forsiktighet bør forlanges i alle forsøkets stadier av dem som gjennomfører eller 
deltar i forsøket. 
 

9.  Forsøkspersonen bør i den tiden forsøket pågår stå fritt til å bringe forsøket til opphør dersom 
han har kommet i en fysisk eller psykisk tilstand der forsøkets fortsettelse for ham virker 
umulig. 
 

10.  I den tid forsøket pågår bør ansvarshavende forsker være forberedt på å bringe forsøket til 
opphør på et hvilket som helst stadium dersom han har sannsynlig grunn til å mene etter 
utøvelse av den gode tro, overlegen ekspertise og forsiktig vurderingsevne som kreves av ham 
at en fortsettelse av forsøket sannsynligvis vil føre til skade uførhet eller død for forsøksperson. 

 

Brudd på Nürnbergkodeksen og Helsinkideklarasjonen er klassifisert som forbrytelser mot 
menneskeheten. 
 
Mer om Nürnbergkodeksen her. 

  
There is no immunity when you're breaking the law! 

https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/lover-retningslinjer/nurnbergkodeksen/
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Hva er Common Law? 
 

 
Som det skiller seg fra den romerske loven, den moderne sivile loven, ‘canon law’, og andre systemer, er 
‘Common Law’ den 'body of law' og den rettslige teorien som oppsto, ble utviklet og formulert og som 
administreres i England, og har oppnådd anerkjennelse blant de fleste stater og folk av Anglo-Saksisk 
herkomst. 
 
Som det skiller seg fra loven som er opprettet ved vedtakelsen av lovgivende forsamlinger, omfatter den 
Felles Lov 227 Common Pleas-loven legemet til disse prinsippene og handlingsreglene, knyttet til 
regjeringen og sikkerheten til personer og eiendom, som utelukkende stammer fra bruk og skikker av 
uminnelig antikvitet, eller fra domstolenes dommer og dekreter som anerkjenner, bekrefter og håndhever 
slike bruksområder og skikker; og i denne forstand, spesielt den gamle uskrevne loven i England. 
 
Som det skiller seg fra egenkapitalloven, er det et legeme av regler og prinsipper, skrevet eller uskrevet, 
som er av fast og uforanderlig myndighet, og som må anvendes på kontroverser strengt og i sin helhet, og 
kan ikke endres for å passe til særegenheter i en bestemt sak, eller farget av rettslig skjønn, og som hviler 
tilstått på skikk eller vedtekt, som skiller seg fra ethvert krav på etisk overlegenhet. 
 
Som det skiller seg fra kirkelig lov, er det rettssystemet administrert av de rent sekulære tribunalene.  
 
5.  Når det gjelder dens kraft og autoritet i USA, betegner uttrykket den delen av ‘Common Law’ i England 
(inkludert parlamentshandlinger som var gjeldende) som hadde blitt vedtatt og var i kraft her på 
revolusjonstidspunktet.  Dette, så langt det ikke siden har blitt uttrykkelig opphevet, er anerkjent som en 
organisk del av rettsvitenskapen i det meste av USA.  
 
I en bredere forstand enn noen av de foregående, kan ‘common law’ betegne hele den delen av den positive 
loven, juristisk teori og gammel skikk av enhver stat eller nasjon som er av generell og universell 
anvendelse, og dermed markere spesielle eller lokale regler eller skikker.  Som et sammensatt adjektiv 
forstås «vanlig lov» som kontrast til eller i motsetning til «lovbestemt», og noen ganger også til 
«rettferdig» eller til «kriminell». 
 
Black's Law Dictionary, 2nd Edition 
 

 
For dem som ikke falt i søvn av den definisjonen kommer her en mer folkelig forklaring: 
 
Naturloven er en medfødt lov; noe vi alle som levende mennesker fikk i gave i det øyeblikket 
vi ble født, før vi ble stjålet foran våre foreldres øyne, gitt et personnummer senere tilføyd 
vårt navn, i STORE BOKSTAVER.   Dette er en uangripelig rett, som ikke uten videre kan 
fratas oss.   Det er retten til liv og eiendom, til selv å bestemme over våre primære egenskaper 
og behov, uten at noen kan påtvinge oss noe som helst.   Det er retten til å opprettholde vår 
levende, stående tilstand og beskytte oss mot den eller de som ved en inntrenging ønsker å 
gjøre skade på oss eller vår eiendom ved å angripe denne «standrett».   Denne retten er 
umistelig.   Ingen «myndighet» kan frata oss våre rettigheter for så å «selge» dem tilbake til 
oss mot at vi adlyder deres lov og pålegg. 
 
Vårt land er et foretak tillike med alle underliggende organisasjoner: fylker, kommuner, 
rettsinstanser (hver for seg), politidistrikter, barnevernskontor, osv.   De er service-foretak, 
altså å ligne med en hvilken som helst bedrift.   Et foretak kan ikke skrive ut lover som 
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binder frie levende menn og kvinner.   De kan innrette reglementer og 'policies' for sine 
ansatte, altså de som har en kontrakt med dem om gjensidig utbytte av hverandres ytte 
tjenester.   Skulle et foretak kunne skrive ut lover, ville nok McDonalds pålagt oss en lov om 
å spise deres hamburgere to dager i uken.   Skulle de trenge mer penger, ville de ikke nøle 
med å skrive ut en lov om at vi også skulle spise et ‘Happy Meal’ de resterende dagene i 
uken.   Det sier seg selv at dette ikke er i frie menneskers interesse. 
 

Spørsmålene disse må stilles overfor er: 

1. Hevder du, eller noen annen i det serviceforetak du representerer at jeg er din eiendom?  
2. Kan du legge frem en kontrakt eller obligasjon som sier at jeg har overlatt meg eller min 

eiendom til din jurisdiksjon? 
3. Kan du administrere eiendom uten rettighet? 
4. (ved politikontakt) Kan du legge frem en skriftlig erklæring fra en annen mann eller 

kvinne som hevder at jeg har utøvd skade på han/nenne eller deres eiendom? 
 
 

Mer om dette i Løsningen med Magnus Josefsson. 
 

 
 

Infowarriors of Norway / Universal Postal Union (UPU) 
 

"Det maritime lovverket som ligger i bakgrunnen av hele det 
norske rettssystemet er krigføring mot befolkningen og en 
trussel mot vårt ønske om å innføre ekte folkestyre under 
‘international common law’.   Flere norske advokater fremstår 
som uærlige, falske og grådige grever som kun er interessert i 
å fremme frimureriets ønsker og bistår gjerne barnevernet, 
mens det eneste de yter overfor befolkningen er store ord og 
ingen handling!" 

 

"Altfor mange norske advokater unnlater å opplyse det norske folk om at vårt rettssystem er 
maritimt, hvilket betyr at våre rettigheter som levende mennesker er feid under teppet.  Lov-
verket som beskytter oss som levende mennesker er aktivt i bakgrunnen, men skjøvet til side 
på en måte som tillater dem å tjene penger på våre navn ved hjelp av et personnummer i 
samspill med at navnene våre er skrevet med BLOKKBOKSTAVER.   Legg merke til at hver 
gang du skal logge inn i en bank, eller på Altinn eller bestille på nettet og skal betale med 
kort, må du skrive inn personnummeret ditt i banken for i det hele tatt å få tilgang til dine 
egne penger!   Slik har de total kontroll på alt i våre liv.   De har rett og slett omdefinert oss 
fra å være levende mennesker til et verdipapir som de kan tjene penger på." 
 
"De aller fleste aner ikke at de har en kollateral konto i deres navn som egentlig alle felles-
kostnader i forbindelse med driften av landet Norge skal dekke.   Men, isteden, har de innført 
et system der de tvinger oss til nærmest å arbeide gratis for dem ved å skattlegge oss på alle 

https://www.youtube.com/watch?v=5pLRK8Bc07U


Covid-19 
  Tilstand eller svindel 

 
 
 

 
DØDELIGHET I NORGE FRA 2010 TIL OG MED KORONAÅRET 2020 

 
© Anti-Pandemic Task Force 2021 

 Side 20 av 40 

tenkelige måter.   Du som arbeidstaker jobber i praksis gratis for din arbeidsgiver fordi du 
betaler skatt til staten, og deretter betaler du moms og diverse andre avgifter på alt du kjøper. 
På toppen av det må du betale for reiser med såkalt offentlig transport, som alt er privatisert 
av landets frimurerelite, som tjener seg søkkrike på oss fordi vi stort sett jobber gratis for 
dem." 
 

Mer om dette her. 

 

Ytterligere lenker  
• https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-58-2005-2006-

/id187808/sec3?fbclid=IwAR3hclGZTpCiV7jCnsvloBKcpoqoM4UGZEx07ychk60-uemQ8TCQ32TY5vU 
 
• https://lovdata.no/dokument/TRAKTATEN/traktat/1997-04-04-1 
 
• https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-10-23-2124?fbclid=IwAR0xeeosa3zS-

UU6cwWIgmpDbqkQs_A5lqOMC697AmdBQTpuDqQ0Ypz6RQ8 
 
• https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44 
 
 

Medisinsk grunnlag / fakta  
 

 
Det vil naturligvis være en umulig oppgave å få med alt om disse emnene.  

 
Informasjonsmengden er enorm, og vi anbefaler å også se på andre relaterte innlegg når du 
følger de mange lenkene vi lagt inn.   Det skjer også ting fra dag til dag som gjør at alt kan 

endre seg, veldig hurtig. 
 

 

Vi vil åpne denne diskusjonen med en video som du finner her.   Dette er de mest frem-
stående og respekterte legene i Irland som roper et varsko om farene ved å injisere barn med 
Covid-19 «vaksine». 
 

 
 
 

SARS-CoV-2-viruset 
 
Det vil føre for langt å gå inn på alle påstander og spekulasjoner vedr. dette viruset siden det 
ble sluppet, så vi går rett på det vi i dag vet.   Det er blitt klart og hevet over enhver tvil at 

The Doctors are Speaking Out! 
 

The most prominent and respected doctors in Ireland speak out 
about the dangers of injecting children with the Covid 19 vaccine. 

https://infowarriorsofnorway.com/articledetail/hvorfor-vi-trenger-common-law
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-58-2005-2006-/id187808/sec3?fbclid=IwAR3hclGZTpCiV7jCnsvloBKcpoqoM4UGZEx07ychk60-uemQ8TCQ32TY5vU
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-58-2005-2006-/id187808/sec3?fbclid=IwAR3hclGZTpCiV7jCnsvloBKcpoqoM4UGZEx07ychk60-uemQ8TCQ32TY5vU
https://lovdata.no/dokument/TRAKTATEN/traktat/1997-04-04-1
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-10-23-2124?fbclid=IwAR0xeeosa3zS-UU6cwWIgmpDbqkQs_A5lqOMC697AmdBQTpuDqQ0Ypz6RQ8
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-10-23-2124?fbclid=IwAR0xeeosa3zS-UU6cwWIgmpDbqkQs_A5lqOMC697AmdBQTpuDqQ0Ypz6RQ8
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44
https://www.bitchute.com/video/femLN8is07DR/?fbclid=IwAR2zzhg7zFkgXPjDoRLlW3TpRathmwv6LhcehG8Jv5nR1tRHWLkQ-9I8AKg
https://www.bitchute.com/video/femLN8is07DR/?fbclid=IwAR2zzhg7zFkgXPjDoRLlW3TpRathmwv6LhcehG8Jv5nR1tRHWLkQ-9I8AKg
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SARS-CoV-2 er et virus som i det alt vesentlige er en variant av vanlig influensa, sluppet i 
forbindelse med normal influensasesong og blandet inn for å etablere et narrativ om at dette 
var et nytt virus som kom fra flaggermus og/eller pangulin på et «våtmarked» i Wuhan, 
Kina og som hadde bestemt seg for å angripe mennesker.   Noen merket seg kanskje at vanlig 
sesonginfluensa tok et «sabbat-år» i 2020 og forsåvidt i 2021. 
 
Ca. oktober 2019 gikk teppet opp for den forestillingen vi nå er i n'te akt av: 
 
• Kinesiske myndigheter (Chinese Communist Party, CCP) varslet om at det var brutt ut en 

«korona»-epidemi i Wuhan, en av de største byene i Kina.   Les om Matt Ridley og Alina 
Chan sin 'take' i boken Viral. 

• Propagandaen kjørte så for full maskin og spredte sine skremselsbudskap - først forsiktig, 
men etter hvert mer og mer aggressivt - via dagligpressen (mainstream media, MSM) og 
panikken bredte seg. 

• All innenriks luftfart fra Wuhan ble stoppet, mens man kjørte for fullt med flyvninger til 
den øvrige verden, mens de bombarderte verdenspressen med nyheter og bilder av folk som 
falt døde om på gaten og av politi og militære som sveiset igjen dørene til boligkomplekser. 

• Det «nye» viruset ble på den måten introdusert til verdens befolkning sammenfallende med 
flyruter fra Wuhan, og i januar 2020 ble det erklært en pandemi fra WHO.  I slutten av 
februar var de fleste land i verden trukket inn og sa var "showet" i gang. 

• I mange deler av verden, f.eks. Nord Italia, Spania, og New York, ble den eldre befolk-
ningen, som fra før var utsatt ved influensasmitte, avvist da de oppsøke helsevesenet for å 
få hjelp, fordi man ventet store horder av «korona»-smittede.   I stedet ble de henvist til 
eldreomsorgen og smittet derved andre eldre.   Disse ble så utsatt for alvorlig feilbehand-
ling etter pålegg og anbefalinger fra WHO og CDC, samt Anthony Fauci, leder av 
National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), som bl.a. sterkt anbefalte 
bruk av store doser hydroksyklorokin (hydroxychloroquine, HCQ) og Remdesivir, som 
begge ble brukt med utallige fatale utfall. 

 

«Vaksinene» 
 
I 2008 uttalte WHO at koronavirus var utryddet.   I 2015 ble følgende lagt frem av Peter 
Daszak ved National Academy of Sciences (NAS).  
 

https://www.document.no/2021/11/25/skrekklaboratoriene-skulle-lage-vaksiner-men-skapte-i-stedet-en-pandemi/?fbclid=IwAR1Zv8FGXfQV6rk3BMxoTHBv9P8UlgMtequDdE5FO5lOOZXDUgMIneLRGmA
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   This mandatory injection was planned in 2015 by the COVID RICO conspirators. 

  

‘ … until an infectious disease crisis is very real, present, and at an 
emergency threshold, it is often largely ignored.   To sustain the funding 
base beyond the crisis, he said, we need to increase public understanding 
of the need for MCMs such as a pan-influenza or pan-coronavirus 
vaccine.   A key driver is the media, and the economics follow the 
hype.   We need to use that hype to our advantage to get to the real 
issues. Investors will respond if they see profit at the end of process, 
Daszak stated.’ 

 
 
Hvorfor ville noen ta frem en vaksine mot noe som ikke eksisterer?   Fordi dette er en 
kriminell konspirasjon.  «En nøkkelfaktor vil være media, og økonomien vil følge «hypen». 
Vi må bruke denne «hypen» til vår fordel ...» 
 
«Hasteutviklede» er et begrep som har vært brukt om disse «vaksinene».   Vi har satt dette i 
hermetegn fordi det ikke er sant; helt tilbake i 1990 registrerte Pfizer sitt første patent på en 
«koronavaksine», nemlig K9 Corona Virus Vaccine.   «Vaksinen» var også kjent som S1 
Spike Protein, et biovåpen bestående av en proteinsekvens derivert fra et koronavirus 
fremstilt i laboratoriet ved University of North Carolina Chapel Hill under ledelse av 
Ralph Baric.   Det var ikke et patogen, men et biovåpen.   I 1999 brukte Anthony Fauci 
(NIAID i USA) nettopp denne sekvensen til å skape en «vaksine-vector» til bruk mot HIV og 
ba Ralph Baric om å lage en ‘Infectious Replication Defective Clone’.   Dette betyr at det 
ble brukt Gain of Function hvor målet er å gjøre noe som er farlig for mennesker enda 
farligere, enda mer dødelig.   I 2002 patenterte Fauci dette og slapp det senere samme år løs 
og verden hadde sin første SARS-epidemi. 
 
Om man hadde brukt de riktige betegnelsene på dette, hadde nok langt færre latt seg injisere 
og i hvert fall ikke latt sine barn injisere med et biologisk våpen. 
 
Ovenstående gir god grunn til å tro at det er «vaksinen» som er viruset og som nå blir 
presentert som Covid-19-«vaksine» og sprøytet direkte inn i menneskekroppen.   Ingen 
bestrider at «vaksinen» er basert på et S1 Spike Protein som blir produsert når mRNA 
injeksjon settes, men bakgrunnen kan nok sjokkere noen og enhver, i hvert fall mange som 
har latt seg injisere med dette. 
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Alle de aktuelle «vaksinene» er av samme 
type.   Johnson & Johnson sin enkel-dose 
«vaksine», er en ‘viral-vector vaccine’ som 
bruker en modifisert versjon av ulike virus for 
å levere instrukser til cellene.  Dette betyr ikke 
at denne er trygg; langt ifra. Det er stadig vekk 
DNA «vaksine»-rasjonalet som ligger til 
grunn.   En ting å merke seg er at det vi ser av 
tilbydere av disse «vaksinene», Pfizer, 
BioNTech, Moderna, Merck Ridgeback, 
AstraZeneca, osv. kun er «butikkfasaden». 
Bak fasaden finner vi ett enkelt selskap: 
ANSER.   Dr. David E Martin har mer om 
ovenstående her. 
 
 
 
  

Vaccine  
 
The mRNA-1273 vaccine candidate, manufactured by 
Moderna, encodes the S-2P antigen, consisting of the 
SARS-CoV-2 glycoprotein with a transmembrane anchor 
and an intact S1–S2 cleavage site.   S-2P is stabilized in its 
prefusion conformation by two consecutive proline 
substitutions at amino acid positions 986 and 987, at the 
top of the central helix in the S2 subunit.8   The lipid 
nanoparticle capsule composed of four lipids was 
formulated in a fixed ratio of mRNA and lipid.   The 
mRNA-1273 vaccine was provided as a sterile liquid for 
injection at a concentration of 0.5 mg per milliliter.   
Normal saline was used as a diluent to prepare the doses 
administered.     New England Journal of Medicine 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/viralvector.html
https://www.bitchute.com/video/gFY5UQxkiTUz/?fbclid=IwAR1aDAbC5xzUkQSZ8mgB2RoKAzLX0WkBctBs07DNDfFAY8fPCTqicMYwMko
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022483
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022483
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Genterapi 

Disse genterapiene har det til felles at de manipulerer arvestoffet (DNA/RNA) hos 
mottakeren, nærmere bestemt aminosyre-posisjonene 986 og 987 øverst på den sentrale 
heliksen (se tekstboks). Det som også kjennetegner alle er at de inneholder svært suspekte 
komponenter, hvorav flere ikke fremkommer på innholdsmanifestet: 
 
• hydra vulgaris 
• nanopartikler 
• grafenoksid (graphene oxide, GO).  
 

 
Biovåpen 

 

Fremstilling, påføring, eller konspirering til påføring av biovåpen på folk, organisasjoner, 
eller land bærer en strafferamme på livsvarig fengsel  

 

(18 US Code Section 175 - Prohibitions with respect to biological weapons). 
 

 

Innhold i «vaksinen» (Dr. Carrie Madej) 

Hydra vulgaris; levende parasitter som kan fornye seg og replisere seg til et nettverk av para-
sitter som synes å operere orkestrert, men under egen kontroll. 
 
Nanopartikler/nanobots; som under påvirkning utenfra kan forme strukturer.   Over en million 
av disse partiklene kan plasseres i én sprøytenål.   Ikke sprøyte, men sprøytenål. 
 
Grafenoksid (graphene oxide, GO); som synes å forårsake 'Tesla Ferisis' som betyr at det 
foregår konstruksjon av et nervenettverk eller nervesystem.   Mange kommentatorer har 
varslet om dette og hvilke skadevirkninger grafenoksid vil ha på den menneskelige kroppen.   
Her er Dr. Michael Roth, som også har tips om hva som kan gjøres for å kvitte seg med disse 
stoffene. 
 
Alle disse organismene, som er i stand til å vokse og utvide seg i det uendelige, vil kunne 
begynne å tette blodårer, kapillarer, lymfesystem, osv.   Dette gjør at kroppen vil reagere med 
inflammasjoner mot det den -helt riktig- oppfatter som angrep fra fremmede organismer.   
Dette kan være grunnen til at vi ser så ekstremt mange tilfeller av blodpropp hos 
«vaksinerte», noe store som en hånd.   Dr. Ryan Cole har studert prøver tatt fra mennesker 
som har dødd etter å ha mottatt «vaksinen». 
 
 
 
  

https://www.bitchute.com/video/WjQlZ8y2PGlc/?fbclid=IwAR3EU9d4Y-bhJr2fr0C9xeKQI0Ufy47O7n24SprX5yfLRuHFP3vASmjLgNQ
https://rumble.com/vl17d2-frontline-news-speaks-to-dr.-michael-roth-about-graphene-oxide.html?mref=6zof&mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=MegillahGuerrilla&ep=2
https://www.bitchute.com/video/jm2euik7MlCV/?fbclid=IwAR2orsQ9hBhQXjtLL7kz1TpO_GwQlp6bdlcvok_ePu-4Tkomi4UnRslRg9g


Covid-19 
  Tilstand eller svindel 

 
 
 

 
DØDELIGHET I NORGE FRA 2010 TIL OG MED KORONAÅRET 2020 

 
© Anti-Pandemic Task Force 2021 

 Side 25 av 40 

 
Presset for å få flest mulig til å ta «stikket» 
 
Det kan knapt være noen som har unngått å legge merke til de mer og mer pågående 
«vaksinasjons»-kampanjene for å fremme injeksjon av disse eksperimentelle genterapiene 
kjent som mRNA.  Disse har med overlegg blitt fremstilt som «vaksiner», og blir dermed 
oppfattet av allmennheten som dette, til tross for at de ikke har noe som helst med vaksiner å 
gjøre i tradisjonell forstand.   Den eneste grunnen til at de er blitt tillatt brukt (FDA: for 
emergency use only) i det hele tatt, er at alle alternative medikamenter og terapier er blitt 
bannlyst, uansett om noen av dem har vært i daglig bruk i store deler av verden (ivermectin = 
'Sunday-Sunday' i Asia) i over 70 år, men har vist seg svært effektive mot sykdom når brukt 
tidlig i sykdomsforløpet (hydroxychloroquine, HCQ; og ivermectin, IVM).  Tidlig i 2020 var 
vi også vitne til at fabrikker som produserte HCQ og IVM ble satt i brann! 
 
I tillegg er alle forsøk på å promotere alternative terapier, som f.eks. noe så enkelt som en 
miks av vitamin C, vitamin D, og sink, blitt sensurert og fordømt, til tross for at horder av 
leger og vitenskapsmenn og -kvinner stod frem og vitnet om hva som skjedde. 
 

 
Blokkering av leger 

 

I flere og flere land drives det en klappjakt på leger som tilbyr såkalt ‘early treatment’.   Dette skjer gjennom 
legeforeningene.   I Italia er Apothecary-gruppen som behandler det meste av landet nå halvparten av 

legene blokkert fra å praktisere, og det er ventet at resten av legene vil bli blokkert i løpet av uke 48, 2021. 
 

"Hunting down of physicians" by Dr Robert Malone,  
guest in Steve Bannon’s War Room,  

Episode 1,431 – The Vaccinated Dr. Robert Malone on Desantis and Vaccines 
 

 

Sponset av industrien 

Verd å merke seg er at Food and Drug Administration (FDA) (How it works), Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC), National Institute of Allergy and Infectious Diseases 
(NIAID), og National Institutes of Health (NIH), alle i USA, men retningsgivende for hele 
verdens helsepolitikk, ser ut til å være rene offentlige institusjoner.  Det er de ikke!  De er 
alle i høy grad finansiert via sponsormidler fra store private selskaper og 'foundations', ikke 
minst den farmasøytiske industrien.  Utrolig som det kan høres, er også de tre førstnevnte 
eiere av patenter registrert som følge av deres virksomhet.  Det vil si at skattebetalerne via 
'grants' (stipender) finansierer en forskning som resulterer i patenter med potensielle 
fantastiske avkastninger om de blir brukt, og det blir de vitterlig nå i forbindelse med 
«pandemien».  Dette «systemet» er en veritabel pengemaskin for de som driver disse 
institusjonene, men ingenting av dette kommer skattebetalerne til gode.  Vi for vår del, på den 
andre siden av kloden, forventes å skulle følge pålegg fra disse korrupte institusjonene og 
trues med bøter og fengsel om vi ikke adlyder.  Frekkheten har ingen grenser! 
 
World Health Organization (WHO) er opptil 80% sponset av Bill and Melinda Gates 
Foundation (BMGF).  Den selvsamme Bill Gates er i India etterlyst for forbrytelser mot 

https://rumble.com/vpmraj-hunting-down-of-physicians-underway-right-now.html
https://unityprojectonline.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Czu11HmhfAY
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menneskeheten i forbindelse med vaksinasjonsforsøk i landet som gikk fryktelig galt og hvor 
forsøksdeltagerne fikk livsvarige skader, bl.a. lammelser som har gjort dem uføre. 
 
Samme mann er høyt profilert i kretser med befolkingsreduksjon på agendaen! 
 

Bill Gates Highlights 

Vi som har sett og hørt hva denne mannen har servert gjennom tidene, har for lengst 
gjennomskuet ham.  Bill Gates er ikke noe av det han gir inntrykk av å være; en filantrop 
med ønske om å gi tilbake etter å ha gjort det så godt økonomisk.   
 
• Bill Gates briefing CIA about FunVax.  13. april 2005  (scary thoughts!) 
• Innovating to Zero.  21. februar 2010 
• Does saving more lives lead to overpopulation?  13. februar 2018 
• The next outbreak. We're not ready!  3. april 2015 
• Charlene Bollinger | Truth About Dr.Fauci, Censorship, Bill Gates and more.  13. januar 2021 
• Bill Gates on Covid Fight, Pandemic Preparedness.  18. november 2021 
 

Her ville vi ha satt inn en videolenke til ‘The Gospel According to Bill Gates’, men den er 
slettet fra YouTube. 
 
Der er ellers mangt å si om WHO, som for eksempel utnevnelsen av lederen, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.  Her er en artikkel om hvordan han dekket over kolera-epidemier to 
ganger. 
 
 
 
Strålingens innvirkning på menneskekroppen 
 
Alt i alt tyder mye på at disse «vaksinene» egentlig er et kunstigintelligensnettverk (artificial 
intelligence, AI) som vil være i stand til å overta kontroll over kroppen, styrt utenfra via f.eks. 
lys, temperatur, eller høyfrekvent stråling.  Det nye 5G-nettet har potensiale til å sende stråler 
med frekvens opp til 150 GHz, og flere vitenskapsmenn og -kvinner har trukket nettopp 
denne teknologien inn som en mulig kilde til stråling som kan påvirke menneskekroppen.  
Selv uten disse fremmedelementene i kroppen er høyfrekvent stråling skadelig for mennesker.  
Prof. David O. Carpenter MD ved Institute for Health and the Environment (IHE) har tatt for 
seg spørsmålet:  Hva er 5G og hva vet vi om helseeffekter av 5G?  Her er hans foredrag om 
emnet. 
 
 

 
If it walks like a duck, 

and it quacks like a duck, 
   it probably is … 

a duck! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=79ExQWKb2vA
https://rumble.com/vb40rn-bill-gates-briefing-cia-about-fundvax.html
https://www.youtube.com/watch?v=JaF-fq2Zn7I
https://www.youtube.com/watch?v=obRG-2jurz0
https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI
https://rumble.com/vcr4lb-charlene-bollinger-truth-about-dr.fauci-censorship-bill-gates-and-more.html
https://www.youtube.com/watch?v=nZF2fkwRLCA
https://www.nytimes.com/2017/05/13/health/candidate-who-director-general-ethiopia-cholera-outbreaks.html
https://www.youtube.com/watch?v=ytRMzmcIRLo


Covid-19 
  Tilstand eller svindel 

 
 
 

 
DØDELIGHET I NORGE FRA 2010 TIL OG MED KORONAÅRET 2020 

 
© Anti-Pandemic Task Force 2021 

 Side 27 av 40 

 
Hensikten med «vaksinene» 
 
Ja, de har en hensikt, men det er ikke det folk flest tror.  Her forteller Karen Kingston, 
tidligere ansatt i Pfizer, om hvordan amerikanere og resten av jordens befolkning ble fortalt at 
«vaksinering» skulle være deres billett tilbake til et normalt liv, men at dette overhodet ikke 
har vært hensikten.  Tvert imot - som utallige konspirasjonsteoretikere lenge har hevdet - er 
dette veien til en ‘obedience platform’ hvor befolkningen blir fulgt og overvåket av 
«myndighetene» for å se om de følger deres pålegg, og en ‘execution platform’ om man ikke 
er lydig.  Hun går inn på hvordan US ‘patent application publication’ US 2021/0082583 A1 
(‘Methods and systems of prioritizing treatments , vaccination , testing and / or activities 
while protecting the privacy of individuals’) legger premissene for denne plattformen for 
«lydighetstrening». 
 
 
 
Bivirkninger av «vaksinene» 
 
Legemiddelverket har til dags dato fått inn om lag 40.000 meldinger om bivirkninger.   Hittil 
er over 6000 av disse klassifisert som alvorlige.   Minst 217 mennesker har dødd etter å ha 
blitt injisert med de eksperimentelle genterapiene som de kaller «vaksiner».   Dette er bare i 
Norge. 
 
På verdensbasis er tallene på dødsfall og alvorlige bivirkninger enorme.   Erfaringsmessig blir 
kun mellom 1% og 10% av bivirkninger meldt inn, og utallige beretninger om betydelig mot-
stand fra legestanden når pasienter ønsker å melde inn sine bivirkninger gir grunn til å anta at 
meget store mørketall må påregnes. 
 

 
Anbefalt eBok: 

 

‘Your Advocacy Guide to the Scientifically Proven                                                                               
Most Critical Dangers of the Covid Vaccine’ 

 
Why you should avoid it and refuse future shots 

 

 
  

https://rumble.com/vnm1cn-receipts-patent-proves-vaxx-is-obedience-training-platform.html?fbclid=IwAR3u3U-DQ6qgNJrRnTXoBpPLS2g06yo5oU_jvTaiECgBhWJNKhIOu9q1hI4
https://patentimages.storage.googleapis.com/04/24/12/7c8e8238f4ae9d/US20210082583A1.pdf
https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20211111%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf
https://vsecretscc.com/most-critical-dangers-of-the-covid-vaccine/
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‘Fun Facts’ 
 

Det at svært få/ingen av dem som er involvert i anbefalingen av disse injeksjonene selv tar dem, burde 
få alle til å tenke seg om før de aksepterer å få dette sprøytet inn i kroppen!   CDC vil ikke svare på 
hvor stor andel av egne ansatte som har tatt «vaksinen».   Mange av de mest fremstående personlig-
hetene har også åpent hevdet immunitet mot mandater som presses på andre! 
 
Et annet faktum som også burde være et rødt flagg er at WHO den 4. mai 2009 endret definisjonen 
på pandemi.   Endringen falt samme med utbruddet av H1N1-epidemien. 
 

 
Since 2003, the top of the WHO Pandemic Preparedness homepage has contained the following 
statement:  “An influenza pandemic occurs when a new influenza virus appears against 
which the human population has no immunity, resulting in several simultaneous epidemics 
worldwide with enormous numbers of deaths and illness.”6   However, on 4 May 2009, 
scarcely one month before the H1N1 pandemic was declared, the web page was altered in 
response to a query from a CNN reporter.7   The phrase “enormous numbers of deaths and 
illness” had been removed and the revised web page simply read as follows:  “An influenza 
pandemic may occur when a new influenza virus appears against which the human 
population has no immunity.”   Months later, the Council of Europe would cite this alteration 
as evidence that WHO changed its definition of pandemic influenza to enable it to declare a 
pandemic without having to demonstrate the intensity of the disease caused by the H1N1 virus.  

 
 

Allerede på dette punktet har man altså gått feil og vi kan derfor uten videre avvise at 
«Covid-19» faktisk dekkes av definisjonen og kan kalles en pandemi. 
 
 

Flokkimmunitet 
 
Det som alltid har vært en akseptert metode ved epidemier, har vært å etablere flokk-
immunitet ved å la viruset gå gjennom befolkningen, som dermed gjennom infeksjon 
opparbeider antistoffer slik at sykdommen brenner ut og forsvinner av seg selv.   Dette har 
alltid vært gjort med sykdommer som influensa.   Denne gangen har verdens 
helsemyndigheter effektivt snudd opp/ned på denne metoden.   Først ved å hevde at dette var 
en svært farlig pandemi med ekstremt mange dødsfall og menneskelig lidelse, og deretter med 
henvisning til svært mange tilfeller, underforstått mennesker smittet av viruset basert på en 
PCR test, og at på grunn av dets dødelighet kunne man ikke ta sjansen på å oppnå 
flokkimmunitet på «gamlemåten». 
 
Det som også er et faktum er at «målstreken» for flokkimmunitet hele tiden er blitt flyttet; 
fra ca. 60%, via 70% og 80%, til man endelig heller gikk inn for en ny definisjon på begrepet 
«immun», nemlig «vaksinert». 
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Overdødelighet og overlevelsesrater 
 

I ettertid har vi kunnet fastslå at det slett ikke har vært noen overdødelighet noe sted i verden: 
 

 
 
… og selv Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har kommet med disse tallene 
for dødeligheten fra Covid-19: 
 

 

COVID-19 Survival Rates 
   

   

  0 - 19 years 99.997% 
20 - 49 years 99.98% 
50 - 69 years 99.5% 
70 + years 94.6% 

   
   

Source:  cdc.gov 
 

 



Covid-19 
  Tilstand eller svindel 

 
 
 

 
DØDELIGHET I NORGE FRA 2010 TIL OG MED KORONAÅRET 2020 

 
© Anti-Pandemic Task Force 2021 

 Side 30 av 40 

 
 
Allikevel gikk det altså ut fra WHO tidlig i 2021 at den nye definisjonen på 'immun' skal være:   
 

Vaksinert! 
 
 

Naturlig immunitet 
 
Fagfolk over hele verden er enige om at naturlig immunitet gir minst 20 ganger bedre 
immunitet enn noen vaksine!   Dr. Robert Malone, virolog/immunolog og en av mest sentrale 
opphavsmennene til mRNA-metoden (ikke til «vaksinen»), slutter seg til denne oppfatningen. 
 
Det vi i stedet har hørt fra de som kjemper med livet som innsats for å holde vedlike denne 
«pandemien» er at «vaksinen» er mye bedre enn naturlig immunitet fordi den er basert på 
vitenskap slik at man kan være helt sikker på at den er «spisset mot» akkurat dette viruset. 
 
Det er helt sant at den er "spisset mot" akkurat dette viruset, og det er nettopp det som er 
problemet! Dette er selvfølgelig ikke sant at den er bedre enn naturlig immunitet   Vi skal 
ikke bruke flere ord på dette, fordi sannheten er åpenbar. 
 
Der er mange problemer knyttet til «vaksinene» og vi kan umulig dekke alt, men noen 
begreper er det viktig å kjenne til og søke videre informasjon om: 
 
• antibody dependent enhancement (ADE), hvor immunforsvaret angriper seg selv og 

utløser en:   
• cytokine storm, som ikke kan stoppes. 
 
Det vises spesielt til Judy Mikovits sitt program:  The Vaxx. 
 
Det vil føre veldig langt å gå inn på alle problemene med disse «vaksinene» her, men vi kan 
by på en rekke programmer med kjente og respekterte fagfolk som virkelig har gått i dybden 
på ulike aspekter.   Se lenker av interesse nedenfor! 
 

 

PCR-testen 
 
Polymerase chain reaction (PCR) er en metode brukt til å lage millioner og milliarder kopier 
av en spesifikk DNA-prøve, sik at vitenskapsfolk kan ta en minimal DNA-prøve og forsterke 
denne slik at de kan gjøre detaljerte studier av materialet.   PCR-metoden ble oppfunnet i 
1983 av den Amerikanske biokjemikeren Kary Mullis ved Cetus Corporation.   Kari Mullis 
døde den 7. august 2019 av hurtigutviklende lungebetennelse, etter åpent å ha «truet» med å 
eksponere Anthony Fauci for hans løgner og angivelige delaktighet i mordet på over 
100.000 mennesker. 

https://rumble.com/vgzfo3-the-vaxx-judy-mikovits.html?mref=6zof&mrefc=3
https://rumble.com/vhu4rz-kary-mullis-inventor-of-the-pcr-test.html?mref=6zof&mrefc=2
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Kary Mullis ble hyret av Anthony Fauci å undersøke folks blodprøver med det for øyet å 
underbygge en påstand om at om at HIV var den sannsynlige årsaken til AIDS.   I sin søken 
etter bevis for dette, fant han intet.   Det var bare en fabrikkert påstand.   Han innledet sin 
egen private «etterforskning» og spurte omkring i fagmiljøet hvordan han kunne referere 
dette, men fant ingen som kunne svare.   Konklusjonen var at:  ‘They don't know... Nobody 
really knows.   This whole thing is a big scam.’ 
 

 
23 January 2020 

 

 

WHO Modifies CCP Virus Test Guidelines,                                                                                            
Warns Against Overreliance on PCR Results 

 

 

PCR-testen er bygd for å måle arvestoff på molekylnivå, også virus eller virusfragmenter, og 
det gjør testen helt brilliant.   Brukt på rett måte kan PCR-testen finne nesten hva som helst i 
hvem som helst.   For «Covid»-testing testes helt spesifikt DNA for én bestemt viral kode 
bestående av 42 karakterer.   Denne koden finnes i svært mange virus, som betyr en positiv 
test kan det være fra nærmest hva som helst som er funnet. 
 
De ynder å kalle det asymptomatisk Covid--19.   Dette er ren svindel. 
 

 

Asymptomatisk Covid-19 finnes ikke! 
  

 
 

 

Testutstyr 

For å gjennomføre en PCR-test, brukes DNA-«pinner» som stikkes opp gjennom nesen på 
den som skal testes.   Dette medfører stort ubehag og svært ofte gjennomtrenging til selve 
hjernen!   Disse pinnene er merket ‘Sterile EO’, som betyr at de inneholder etylenoksid; et 
stoff med mange farer forbundet med seg. I verste fall kan det være kreftfremkallende. 

https://www.theepochtimes.com/who-changes-ccp-virus-test-criteria-in-attempt-to-reduce-false-positives_3668064.html?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=breaking-2021-01-23-2&fbclid=IwAR3W281RG39qGk8S-jn7GEjLgcxpu_cod4E1KWo6lgtvq0kZwKSzLFhZB8E
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For de tekniske 

 
The processes of denaturation, annealing, and elongation constitute a single cycle.   
Multiple cycles are required to amplify the DNA target to millions of copies.   The 

formula used to calculate the number of DNA copies formed after a given number of 
cycles is 2n, where n is the number of cycles.   Thus, a reaction set for 30 cycles results in 

230; or 1,073,741,824 copies of the original double-stranded DNA target region. 
 

 

 
 

 
  

How much ethylene 
oxide is dangerous? 
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I starten av testingen våren 2020, varierte antallet TC (thermic cycles) (termiske sykluser) - 
eller det mer brukte; CT (cycle threshold) (hvor mange sykluser en kjører før en får et positivt 
resultat) som vi skal bruke i fortsettelsen - tilsynelatende helt uvilkårlig mellom landene, men 
aldri under 25 sykluser.   Noen land kjørte CT helt oppe i 50, noe som egentlig i seg selv er 
absurd, idet CT = 60 betyr at selv en stein vil teste positivt! 
 
CT har imidlertid aldri blitt gjort til et tema!   De som har spurt om hvor mange sykluser 
som kjøres i testingen, har som oftest møtt total ignoranse ved at de spurte ikke har skjønt hva 
det dreier seg om. 
 

 
 
Nå synes CT å ha havnet på en standard på 45. 
 
Uansett antall sykluser, har ingen test noen gang påvist noe SARS-Cov-2-virus.   Hvorfor?  
 

 
Fordi SARS-CoV-2-«viruset» aldri er blitt isolert 
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Masker/munnbind 
 
Tildekking av åndedrettsorgan har vist seg både ineffektivt og direkte skadelig.   Det finnes 
ikke noe bevis på at ansiktsmasker har noen betydning for smitte eller videreføring av smitte.   
Det er også påvist stoffer i de vanlige ansiktsmaskene som tilsvarer det som er nevnt under 
«testpinner».   Produksjonen av maskene kan i mange tilfeller være svært tvilsom. 
 
Dagsferske nyheter rapporterer om "den dødelige covid-soppen mykormykose". Umiddelbart 
tenker vi at den mest nærliggende årsaken til sopp i lungene, må være mangel på frisk 
innpustningsluft og utlufting av brukt luft. Hva kan det skyldes, mon tro? Hva er det verdens 
befolkning har vært pålagt de siste to årene? Å TILDEKKE SINE LUFTVEIER! 
 
 

 
 

Man trenger ikke å være geni for å forstå at om man dekker til sine åndedrettsorgan, vil man 
puste inn sin egen «eksos».   Alle vet at det ikke er å anbefale, og burde skjønne at når noen 
forlanger at de skal gjøre dette så er det noe som ikke stemmer. 
 
 

«Sertifikater», «pass» og overvåking 
 
De fleste har vel sett reportasjer fra Kina, hvor myndighetene har innført total overvåking og 
skaffet seg fullstendig kontroll over hvert enkelt individ; hvor de er, hvem de er sammen med, 
om de har "lovlig" ærend der de er, om de bryter en trafikkregel som for eksempel går litt 
utenom fotgjengerovergangen.   Planen med «Pandemien» er å tilrettelegg hele det globale 
samfunnet for innføring av et tilsvarende Social Credit Score-system.   Forskjellen er bare at 
det som rulles ut nå, er Storebroren; et system som i tillegg innfører segregering av befolk-
ningen mellom «vaksinerte, rene» og «uvaksinerte, urene» mennesker.   De som av ulike 
grunner ikke vil la seg innrullere i dette gigantiske eksperimentet som verdens befolkning 
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samlet blir sluset inn i, vil bli en paria-kaste som med alle midler skal presses ut av sam-
funnet. 
 
De som allerede har latt seg innrullere og trodde de var fri for smitte, videreformidling av 
smitte, sykdom, død, masker, karantener, «sosial»-distansering (mitt språkhode eksploderer 
av begrepet), utestenging, nedstenging, reiseforbud, samværsforbud, sensurering, og hevding 
av ytringsfrihet, har kanskje innsett at de ikke er helt i mål.   Ikke før de har tatt stikk nummer 
3, 4, 5, 6, osv. i det uendelige. 
 

 

Gir du etter for en psykopat og tror han er fornøyd med det og lar deg være i fred, 
vil du garantert før eller siden skjønne at du aldri vil få fred! 

 

 
På et bakteppe presentert i klare ordelag av den mest sentrale aktøren i det som utspiller seg, 
World Economic Forum (WEF), nemlig at: 

 
«Jordens befolkning må desimeres til 
et håndterlig antall på 1 milliard, 
hvorav halvparten skal være av 
kinesisk og japansk avstamming fordi 
de er vant til å leve under totalitære 
regimer...» 
 
(Sitat fra Klaus Schwab sin bok,  
Covid-19 The Great Reset) 
 

… burde kanskje flere av oss tenke på å gi beskjed om at vi ikke er ferdige med dette livet, at 
vi ønsker å fortsette å leve og vi vil leve i frihet, ikke som slaver! 
 

  

 

“    The COVID-19 outbreak     
is the first big step                              
towards unprecedented     
control over mankind 
 
Klaus Schwab 
Founder & Executive Chairman 
World Economic Forum 
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Karen Kingston, tidligere ansatt i Pfizer, forteller om hva som er hensikten med hele 
«øvelsen» her.  
 

eHealth Network 

Under EU-flagget finner vi eHealth Network; Vaccine Proof Interoperability Guidelines.   
Her er deres "Guidelines".   Det får en sannelig til å lure på: Hvem er eHealth Network? 
 
  

https://home.frankspeech.com/tv/video/vaccine-patents-track-who-you-associate-when-you-go-church-and-your-social-credit-score
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf
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Farmasøytisk industri:  immunitet mot søksmål ved vaksineskader 
 

I 1986 innfridde Ronald Reagan som President i USA immunitet for den farmasøytiske 
industrien mot erstatningskrav etter skader oppstått etter vaksinering.   Dette etter at 
industrien samlet truet med å slutte å utvikle vaksiner fordi de visste at vaksinene ville føre 
til enorme erstatningssøksmål. 
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Epilog 
 
Vi lever i sannhet i ‘unprecedented times’; aldri før i menneskehetens historie har frontene 
stått steilere imot hverandre enn nå, kloden over!   I land etter land blir det installert 
sosialistiske regjeringer som straks går i gang med å sensurere kritiske røster, godt hjulpet av 
massemedia, nærmere bestemt ‘mainstream media’ (MSM) som sensurerer innlegg og dekker 
over hva som faktisk foregår, angriper med alle midler de som forsøker å kjempe imot de 
vedtatte narrativene. 
 
Trekker man kameraet litt tilbake, ser man imidlertid at denne tiden også er full av mulig-
heter, og da mener jeg ikke de mulighetene som så mange benytter seg av til å tjene store, 
noen ganger enorme, penger på all elendigheten.   Det jeg snakker om er mulighetene til å 
merke seg hvor opphavet til en agenda som - i moderne tid - oppstod for 130 år siden er å 
finne. 
 
Det kommunistiske manifestet, signert Karl Marx i 1848, men opprinnelig skrevet av Adam 
Weishaupt 70 år før, fikk for alvor grobunn med Margaret Cole's Fabian Society, først 
etablert i 1895 og Mark Starr som på 1920-tallet var en formidabel størrelse i bevegelsen som 
i første omgang satte seg fore å innføre kommunisme i England og USA.   Infiltrasjonen var 
ekstremt omfattende, og det er dette vi nå opplever resultatene av.   Kommunismens primære 
mål har alltid vært et One World Government, en New World Order (NWO).   Alltid for-
kledd som reformer som skulle gjøre samfunnet mer rettferdig for alle, har budskapet blitt 
adoptert, nesten ubevisst, av store deler av verdens elite, især dem tilknyttet undervisnings-
apparatet; i England ved å infiltrere de fineste universitetene hvor fremtidige ledere i både 
politikk og næringsliv ble sugd inn i sosialismens ideologi, og i USA med samme mønster; 
‘penetration and permeation’, som en bille som legger sine egg i et eple, som så blir spist 
opp fra innsiden. 
 
Mulighetene ligger i å snu om på denne onde dødsspiralen som verden har vært inne i og som 
har toppet seg i vår tid.   Å bygge nye samfunn hvor disse kreftene ikke har innpass.   Det er 
ikke lenger en umulig oppgave å plukke ut hvem som tilhører hvilken side, fordi fienden har 
eksponert seg selv.   Vi vet hvem de er og vi vet hvordan vi skal få dem straffet for de 
umenneskelige forbrytelsene de har gjort seg skyldige i! 
 
Kommunisme har aldri fungert og vil aldri fungere fordi det er basert på at folket må avgi sin 
frihet for ‘the greater good’ som definert av psykopatiske narsissister.   Hvem kan støtte et 
slikt regime?   Svaret er enkelt; ingen, om de visste at det var nettopp det som var i ferd med 
å skje.   De bare hørte eller leste ingenting om det i "nyhetene".... Det var en grunn til at 
nazistene først og fremst fjernet alle radioapparatene fra norske stuer og hjem... 
 
Vår mulighet, som få foran oss har hatt, er å skape et samfunn som i sannhet er for å hedre 
den enkeltes verdier og evner, uten byråkrater hvis eneste motiv er å opprettholde sin 
«funksjon» som stort sett går ut på å undertrykke levende menn og kvinner. 
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Lenker av interesse 
 
• Margit Vea;  Krigen mot folkehelsen. 
• Dr. David E Martin eksponerer massemord. 
• Judy Mikovits;  The Plandemic Conspiracy. 
• Dr. Been;  Piggproteinets skade på DNA. 
• American Frontline Doctors kom med dette varskoet. 
• Geert Vanden Bossche og Del Bigtree forklarer her hvordan mRNA-«vaksiner» virker. 
• Martin, Mikovits, og Kennedy om Anthony Fauci;  plandemiens sanne far. 
• Busting the box;  en vanlig manns tanker om alt dette. 
• Anthony Fauci;  Savior or Antichrist?  What is driving this man? 
• Reiner Fuellmich;  The psychology of our times  
• Trish Wood is Critical 
• Pastor in Australia tells how it is in Victoria, Australia. 
• Plandemic;  A Short Movie by Mikki Willis with Judy Mikovits. 
• Plandemic Indoctornation;  by Mikki Willis with David E Martin. 
• Høring;  Poland House of Representatives Investigation Committee w/ Reiner Fuellmich. 
• Høring;  MEPs fighting for freedom in the EU. 
• Document.no presenterer boken Viral av Matt Ridely og Alina Chan, som har sin beretning 

om virusets opphav. 
• FDA;  How it works! 
• After Skool;  Mass Psychosis - How an Entire Population Becomes Mentally Ill. 
• Bindersinitiativet;  norsk regional/nasjonal aksjonsgruppe.  Finn din lokalavdeling! 
• Legemiddelverket;  Dokument om bivirkninger. 
• Dagbladet avslører rystende Pfizer skandale. 
• Svensk forskningsstudie om mRNA-teknologien og dens påvirkning av DNA. 
• The Lancet about effectiveness of Covid-19 vaccination here. 
 
 
  

https://margitvea.no/blogg/krigen-mot-folkehelsen/?fbclid=IwAR1XVK4NGlyLoXVPr_nd5h8ZY_buVC1jU1cMyapLdIC4bPOTefy57DHJYGo
https://rumble.com/vk2bya-exclusive-dr.-david-martin-just-ended-covid-fauci-doj-politicians-in-one-in.html?fbclid=IwAR1dx7XNxCmNEjrnpXmRJZ0mqFaJHYiVLRBZjloDxS2pBZj0QHfIFcTBm58
https://www.youtube.com/watch?v=TWpjc1QZg84&t=227s
https://www.youtube.com/watch?v=-SYL-iU0E9Q
https://americasfrontlinedoctors.org/2/frontlinenews/urgent-british-report-calls-for-complete-cessation-of-covid-vaccines-in-humans/
https://www.bitchute.com/video/FC9P6ThDm075/
https://rumble.com/vcycql-focus-on-fauci-testimony-fact-delivery-dr.-mikovits-dr.david-martin-robert-.html?mref=6zof&mrefc=2
https://www.bitchute.com/video/umQfFungwPii/?fbclid=IwAR2DuV0PYdIddm7LMxtziWMsl4s1jSQTMRTtT-x23jBEqPfWZ2FBjV5rjpQ
https://rumble.com/vn0rud-beginnings-fauci-full-episode-1-savior-or-antichrist.html
https://www.bitchute.com/video/vea4oV9dhJ9j/
https://open.spotify.com/episode/5Fn6a3mqO9DYDON0JyNE14
https://www.bitchute.com/video/tA4M9A6hMTUi/
https://freedomplatform.tv/plandemic-original-segment/
https://freedomplatform.tv/plandemic-indoctornation-world-premiere/
https://www.youtube.com/watch?v=hWdKRNaH2Fw
https://www.youtube.com/watch?v=hq55vOwKpTM&t=870s
https://www.document.no/2021/11/25/skrekklaboratoriene-skulle-lage-vaksiner-men-skapte-i-stedet-en-pandemi/?fbclid=IwAR1Zv8FGXfQV6rk3BMxoTHBv9P8UlgMtequDdE5FO5lOOZXDUgMIneLRGmA
https://www.youtube.com/watch?v=Czu11HmhfAY
https://www.youtube.com/watch?v=09maaUaRT4M&t=2s
https://binders.info/
https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20211111%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf
https://www.dagbladet.no/nyheter/avslorer-rystende-pfizer-skandale/74549966?fbclid=IwAR34e35YIp_GyFA0_0sfzEh-w88d3JykjGGhzkKujlNGUBiZo9bcX-FM14c
https://www.researchgate.net/publication/355229973_SARS-CoV-2_Spike_Impairs_DNA_Damage_Repair_and_Inhibits_VDJ_Recombination_In_Vitro
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410&fbclid=IwAR2CfVLuA9cemOg6o7SvDaYNkbcyejgV2VQfJn6KOhhHl1Zb8_B3X9EKjRY


Covid-19 
  Tilstand eller svindel 

 
 
 

 
DØDELIGHET I NORGE FRA 2010 TIL OG MED KORONAÅRET 2020 

 
© Anti-Pandemic Task Force 2021 

 Side 40 av 40 

 

Forkortelser 
 
•  5G: teknologi for femte-generasjons mobiltjenester, etter 4G, 3G, og 2G 
•  ADE: antibody-dependent enhancement 
•  AEFI: adverse event following immunisation  
•  AI: artificial intelligence  (kunstig intelligens) 
•  AIDS: acquired immunodeficiency syndrome (acquired immune-deficiency syndrome) 
•  BMGF: Bill and Melinda Gates Foundation 
•  CCP: Chinese Communist Party 
•  CDC: Centers for Disease Control and Prevention 
•  CETS: Council of Europe Treaty Series 
•  CNN: Cable News Network 
•  COVID: 'CO' = corona, 'VI' = virus, 'D' = disease 
•  CT: cycle threshold  (antall sykluser en kjører før en får et positivt resultat) 
•  DNA:   deoxyribonucleic acid  (deoksyribonukleinsyre) 
•  ECHR: European Convention on Human Rights 
•  EHA: EcoHealth Alliance 
•  EMK: Den europeiske menneskerettskonvensjon  
•  EO: Etylenoksid  (ethylene oxide) 
•  ETS: European Treaty Series  (Série des traités européens; STE) 
•  EU:   European Union 
•  FDA: Food and Drug Administration 
•  GHz: gigahertz 
•  GMO: genetically modified organism 
•  GO: grafenoksid (graphene oxide) 
•  H1N1: svineinfluensa; forårsakes av influensavirus type A 
•  HCQ: hydroksyklorokin  (hydroxychloroquine) 
•  HIV: human immunodeficiency virus 
•  IHE: Institute for Health and the Environment  
•  IVD: in vitro diagnostic medical device 
•  IVM: ivermektin  (ivermectin) 
•  MCM: medical countermeasures  (medisinske tiltak) 
•  MD: medical doctor;  Doctor of Medicine (MD)  
•  mRNA: messenger ribonucleic acid  (budbringer RNA) 
•  MSM: mainstream media  (hovedstrømsmedia, dagligpressen) 
•  NAS: National Academy of Sciences 
•  NEJM: New England Journal of Medicine 
•  NIAID: National Institute of Allergy and Infectious Diseases  
•  NIH: National Institutes of Health  
•  NWO: New World Order 
•  PCR: polymerase chain reaction 
•  RICO: Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act 
•  RNA: ribonucleic acid  
•  SARS: severe acute respiratory syndrome;  sudden acute respiratory syndrome 
•  SARS-CoV-2: SARS Coronavirus-2   
•  TC: thermic cycles  (termiske sykluser) 
•  UPU: Universal Postal Union 
•  WEF:   World Economic Forum 
•  WHO:   World Health Organization  (Verdens helseorganisasjon) 
•  WMA: World Medical Association   
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