Norge – demokrati eller mafiastat?
I vår tid med løgnpropaganda, fortielser, halvsannheter osv. fra myndighetene – om nærmest
alt som er viktig for oss, er det særdeles viktig å kunne tenke selvstendig. Og å kunne skille
mellom løgn og sannheter.
Det er interessant å merke seg at både radio, fjernsyn og aviser er ”kjøpt og betalt” av våre
myndigheter. Vi får vite det DE vil at vi skal vite, eller mere korrekt: Vi blir fortalt det våre
MAFIAMYNDIGHETER vil at vi skal tro på.
Høres dette utrolig ut? Mange har sagt: ”Nei, dette er umulig i et demokratisk land som
Norge,” eller: ”Så galt kan det ikke være”.
Til det vil jeg si: Ikke tro på noe – hverken på meg eller de som er ”politisk korrekte”! Tenk
heller selv og undersøk FAKTA!
Så hva er det viktige vi blir feilinformert om? Jeg skal nevne noen få eksempler:
Når det gjelder helse, blir vi fortalt at legemiddelindustriens medisiner er nødvendige,
effektive, svært trygge å bruke, med minimalt av bivirkninger.
Særlig er dette tema aktuelt i dag med den påståtte pandemiske svineinfluensaen. Her har våre
politikere nærmest gått amok, med så mange løgner at de motsier seg selv. Følg med og
sammenhold all ”informasjon”, så vil du nok finne at det blir mange selvmotsigelser og mye
som ikke KAN stemme. For de som vil lete etter sannheten her, anbefales det å søke på
internett med tema pandemi, influensa, svineinfluensa, vaksine etc.
”Vaksinasjon, hva er sannheten om vaksiner?” av R. E. Hanssen, er en bok jeg sterkt vil
anbefale. Den kan bestilles i bokhandelen eller kjøpes på internett. I mellomtiden – før du evt.
får lest boken, tenk gjennom dette om vaksine generelt, og svineinfluensavaksine spesielt:
Vaksinen påstås å skulle redde liv, og når mennesker dør eller gravide aborterer få dager etter
vaksinen, får vi høre at dette hadde ikke noen ting å gjøre med vaksinen! Men – hvordan
KAN en vaksine beskytte mot noe som helst, hvordan KAN en vaksine være trygg, og
hvordan KAN våre myndigheter godkjenne en vaksine, når vaksineprodusenten
FRASKRIVER seg alt ansvar for enhver bivirkning vaksinen måtte gi, når INGEN av de som
produserer vaksiner, selv vil la seg vaksinere, når svært mange velinformerte leger ikke lar
seg selv eller noen i sin familie vaksinere, og når vaksiner normalt inneholder følgende
stoffer:
-

-

Formaldehyd – et kjent giftig og kreftfremkallende stoff.
Kvikksølvforbindelsen thimerosal (blir gjerne skrevet på forskjellige måter), som er 50
ganger giftigere enn rent kvikksølv. 1 mikrogram blir regnet som giftig dose; i enkelte
vaksiner er det 25 mikrogram eller mere! Svineinfluensavaksinen skal inneholde 5
mikrogram thimerosal – PR. DOSE!
I tillegg inneholder vaksiner ofte kadmium, aluminium, fenol, boraks, metanol, aceton,
frostvæske, MSG og flere andre giftstoffer, pluss organiske stoffer fra aper, kveg,
kylling, gris, sau, hund, egg og squalen. Videre kan det finnes apevirus SV40
(kreftfremkallende!), celler fra aborterte fostre, antibiotika, genmanipulert gjær, lateks,
fremmed DNA – f.eks. fra virus – som kan skade vårt eget DNA etc. For mere detaljer
rundt svineinfluensavaksiner, se bladet Innsyn nr. 2 for 2009. Bladet kan bestilles på

tlf. 33 39 78 51. fra Åsmund Kaspersen i Re. Web: www.innsyn.com. For info om
HPV-vaksinen (vaksine mot livmorhalskreft), se bladet Visjon nr. 6, 2009.
Tragisk nok blir vi også løyet for om kreft, slik at tusenvis av mennesker dør mange år for
tidlig. De fleste – for ikke å si alle – dør en unødvendig tidlig død. Vi blir fortalt at det ikke
finnes alternative behandlinger mot kreft, og de som hevder noe annet, blir stemplet som
svindlere, kvakksalvere osv. Etter over 60 år med ”vitenskapelig” kreftforskning i mange
land, med vanvittige pengesummer oppbrukt, er angivelig kreften fremdeles en ”gåte”!
Sannheten er at det finnes over 300 ulike metoder for å helbrede en kreftpasient, men dette
skal vi ikke vite noe om Se bare på norsk lovgivning. f.eks. ”Lov om alternativ behandling”.
Kort fortalt beskytter loven legene og legemiddelindustrien, IKKE pasientene! I praksis betyr
dette at hvis en kreftpasient lar seg behandle av ”helse”-vesenet (les: sykdomsindustrien), og
dør – enten av sykdommen eller behandlingen – så heter det seg at pasienten har ”tapt kampen
mot kreften,” eller at ”denne krefttypen var uhelbredelig”. Men – hvis pasienten innser at
”helse”-vesenet ikke formidler sannheten – og velger den/de rette type(r) behandling(er) hos
en terapeut og blir frisk, ja så risikerer terapeuten fengselsstraff om dette blir kjent!
Når det gjelder økonomi, blir vi fortalt at det ikke er penger til bygging eller vedlikehold av
skoler, gamlehjem, sykehus, veier, eller behandling av syke, gamle, etc. Dette til tross for
enorme inntekter til staten fra skatter, avgifter, olje osv., OG til tross for at Norge skal være
”verdens rikeste land” og ”verdens beste land å bo i”.
Da Stoltenberg og Co. Kom til makten, skulle de ”fjerne fattigdommen” i landet. Etter at de
kom med dette flotte løftet, har mange flere blitt fattige… De ”forklaringene” vi har fått på
hvorfor de ikke ”klarte” å fjerne fattigdommen, kan vel i beste fall kalles tåkelegging…
Når det gjelder rettssikkerheten i ”rettsstaten” Norge, må den dessverre sies å være tilnærmet
ikke-eksisterende. Det finnes for mange uærlige/korrupte personer som er ”kjøpt og betalt”
innen psykiatri, dyrevern, barnevern, blant advokater, dommere, politi, og ellers i det
offentlige. De som tviler på dette, oppfordres til å lese rettsbøker og andre saksdokumenter,
eller kontakte menneskerettighetsorganisasjonen Fampo, de er å finne på internett – om ikke
myndighetene sperrer deg fra å finne frem.
Det finnes mange grupperinger som gir seg ut for å kjempe på de utsattes side, men som i
virkeligheten jobber for mafia-myndighetene. En av de få seriøse er Fampo, men hvordan kan
man vite hvem som er seriøs? Jo, se på hvem som IKKE får statsstøtte, IKKE får slippe til i
diskusjonsprogrammer i radio eller på TV, IKKE får innlegg på trykk i aviser (med noen
unntagelser), men som blir overvåket/avlyttet/utestengt/sperret fra telefon og internett, utsatt
for ryktespredning, ulike former for represalier og terror osv. – alt dette i ”rettsstaten Norge”
Dessuten: Se på hva de ulike organisasjonene har produsert av dokumentasjon, og: Kan de
presentere fakta – eller bare påstander? Jeg vil særskilt be om at leserne legger merke til hva
politikere, helsevesen eller ”øvrigheta” forøvrig – gjennom media – gir oss av ”forklaringer
og opplysninger”: Er det fakta – med kildetilhenvisninger – slik at vi kan kontrollere
sannhetsgehalten, eller er det bare påstander?
J.K.K.

