Malthusiansk ”videnskab” –
imperiets
forgiftning
af
fornuften
25.

november

(EIRNS)

–

En

gruppe

af

russiske

læger

offentliggjorde i dag et åbent brev til en gruppe af »antivaxxere«,
vaccinemodstandere,
hvis
videnskabelige
kvalifikationer svarer til at lege doktor på TV, eller at
blive hyldet som rockstjerner. Forfattet af overlægen
på Moskvas største hospital for behandling af COVID-19patienter, står der skrevet: »Vi har en smule travlt i
øjeblikket, og I kan nok gætte hvorfor. Men eftersom
så mange folk læser og lytter til jer, vil vi finde tiden til
at arrangere en rundtur i de ’røde zoner’, intensivafdelinger
og patologiske afdelinger for jer. Måske vil I, efter
dette, forandre jeres syn og færre folk vil dø.«
Tidligere på ugen offentliggjorde Dr. Joycelyn Elders, den
tidligere sundhedschef for USA’s militær og medstifter, sammen
med Helga Zepp-LaRouche, af Komitéen for modsætningers
Sammenfald, et »åbent brev til virologer og eksperter indenfor
lægevidenskaben rundt om i verden for at tage hånd om
COVID-19-pandemien«. Dr. Elders går længere end de russiske
lægers pinefulde appel for at overvinde »antivaxxernes« obskurantisme. Efter 20 måneder med den dræbende
pandemi og over fem millioner dødsfald, har verden, skriver
hun, »stadig ikke vedtaget en forenet uddannelses- og
informationskampagne for at uddanne alle verdens befolkninger
om, hvad der må gøres… I deres natur kan pandemier ikke
overvindes lokalt eller regionalt, men må håndteres på globalt
plan gennem globalt samarbejde og samvirke.«
Det står klart for enhver ærlig iagttager af den nuværende
civilisatoriske krise, med omsiggribende hungersnød i flere
dele af verden og en pandemi ude af kontrol, at sammenbruddet

eller slet og ret manglen på moderne sundhedssystemer i
størstedelen
af
verden,
herunder
USA
og
Europa, ignoreres, imens de royale og milliardærerne ved
Glasgows
COP26-konference
faldbyder
en
fejlagtig klimavidenskab for at fjerne opmærksomheden fra
deres massemorderiske hensigter. Det burde være lige så
åbenlyst, at skabelsen af en bevægelse mod vaccinering kommer
fra de samme malthusianske arkitekter. Hvorfor raser så mange
mennesker mod vacciner, imens de ignorerer det faktum, at de
udviklede nationer har nægtet adgang til vacciner for
størstedelen af de fattige lande i verden, med blot 5% af
afrikanere vaccineret indtil nu? Ligger de ikke i lige så stor
grad under for en middelalderlig overtro, som de
stakkels, sindsforvirrede unge, der er overbeviste om, at
verden vil brænde op, hvis menneskeracens fremskridt ikke
bremses omgående?
Spanien, det eneste land i Europa, der ikke oplever en fjerde
eller femte runde af COVID-19 – og de eneste, som har ophævet
alle restriktionerne, selv mens de fleste andre indfører nye
nedlukninger – har succesfuldt vaccineret 96% af dem over 40
år, og 89% af dem over 12 år. Fortæller det os ikke noget?
Før
2.
Verdenskrig
udbredte
briterne
og
deres
amerikanske nikkedukker racehygiejne, pseudovidenskaben igangs
at af Darwins efterfølger, Francis Galton, som var det en reel
videnskab, der argumenterede for, at race bestemte graden af
intelligens, og at de »lavere racer« i ny og næ må
»udrenses« for at forhindre overbefolkning af dem med
defekter. Finansieret af Rockefeller-stiftelsen, Averell
Harrimans familie og andre med blåt blod, blev Den tredje
internationale kongres for Eugenik (Racehygiejne) afholdt i
1932 i Museet for Naturhistorie i New York City. Dr. Ernst
Rudin, den tyske forsker for racehygiejne, blev enstemmigt
valgt som præsident for Den internationale føderation af
Eugenikorganisationer. Rudin begyndte derefter af lede Adolf
Hitlers
steriliseringsprogrammer
og
den

nazistiske udryddelsespolitik.
Imens racehygiejne blev miskrediteret gennem Rudins og Hitlers
politik, er den vanvittige idé om, at CO2 er farligt for
menneskeheden og planeten, ikke mindre ondskabsfuld og langt
mere dødelig. Ligeså er forsøgene på at forhindre brugen af
vacciner, særligt det at nægte at stille dem til
rådighed for hele menneskeracen, som en del af den presserende
nødvendighed for at moderne sundhedsfaciliteter opbygges i
hver eneste nation på Jorden. Du opfordres til at støtte
og udbrede udtalelsen fra Dr. Elders, hvis link findes
ovenfor.
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