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Från regering till regim

Ett  upprop  med  följande  text  lanserades  på
blueshift.nu den 18 april 2021:

Kära folkvalde,

När övergår ett land och ett folk från att ha
en regering till att vara ockuperad av en regim?

Processen verkar utdragen.

Förloppets  slutfas  inleddes  för ganska exakt
tjugo år sedan - den 11 september 2001 - då krigen
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och  attackerna  på  rättsstaten  och  mänskliga
rättigheter började.

Eller inleddes processen för 90 år sedan, med
skotten i Ådalen och socialdemokratins inmarsch i
maktens salonger?

Måhända  var  andra  världskriget  i  själva
verket brytpunkten?

Det spelar i dag ingen roll.

Vägen  ut  för  Sverige  ur  Västs  pågående
omdaning av planeten till en global tyranni är att
göra sig av med det parti i riksdagen som är mest
förknippad med processen och situationen och att
lämna EU.

Både  Socialdemokratin  och  EU  har  under
2020 och 2021 nämligen bekänt färg.

Med  lögner  om  en  "pandemi"  som  aldrig
existerade  (det  handlade  om  årlig
säsongsinfluensa) försöker man tvinga Europa och
världen in i medicinsk fasciststat med "vaccinpass"
och  andra  åtgärder  med  starkt  nazikulturella
övertoner.

Det är därför dags för socialdemokratin och
dess  nuvarande  regim i Sverige  att förpassas  till
historiens soptipp.

Om  socialdemokratin  självt  inte  inser  att
spelet är över,  åligger det andra som i framtiden
vill spela en folkrepresentativ roll i ett oavhängigt
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och framgångsrikt Sverige att ombesörja att detta
nu sker.

Uppropets hemsida:

http://blueshift.nu/upprop-regering-till-
regim/

Högaktningsfullt,

NN

Vi väntar fortfarande...
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Titanic och Isberget

Det  går  att  likna  vad  som  skedde  strax  före
midnatt den 14 april 1912, när RMS Titanic stävade in i
ett  isberg,  med  den  5  januari  2020  -  dagen  FN:s
världshälsoorganisation flaggade för att  en pandemi
slagit till.1 

 I dag ses Titanic som en enda händelse.

För de som var ombord fanns det ett distinkt före
och  efter.  Före: var  resan  från  den  10  januari  då

1 https://web.archive.org/web/20210425083112/https://
www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-
unkown-cause-china/en/
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passagerarfartyget  kastade loss i  Southampton fram
till kontakten med isberget.

Efter: var de två timmar och fyrtio minuter som
förflöt  mellan  det  nedräkningen  till  katastrofen
inleddes  och  fartyget  för  gott  uppslukades  av
Nordatlanten. 

Om  den  5  januari  2020  kan  liknas  med
kontakten  med  isberget,  när  började  egentligen
Covid-19:s  före period  och  när  kommer  dess  efter
period att vara över – att ha nått i mål?

*   *   *   *   *   *

Det finns starka argument för att Covid-19:s  före
fas  inleddes  den  11  september  2001  (9/11)  för,  i
skrivande stund, snart tjugo år sedan.

Den  era  av  krig  utan  slut  och  amerikansk
expansionism som då startade kröntes 2020 med det
förmenta utbrottet av en farsot av sådant allvar att det
enda  sättet  mänskligheten  kunde  överleva  på  var
genom att  acceptera  utegångsförbud,  ansiktsmasker
och  injicering  av  oprövade  experimentella  DNA-
förändrande brygder direkt in i sina kroppar. 

Det  här  är  vår  tids  isberg  –  den  punkt  efter
vilken  det  förmodligen  inte  går  att  rulla  tillbaka
utvecklingen. 

Går det att o-vaccinera människor?
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Poängen med att skilja mellan ett före och efter är
att det under  före fasen ännu fanns en möjlighet att
undvika  kollisionen.  Efter  att  Titanic  sprang  läck,
introducerade fysikens lagar en ny verklighet.

När  kommer  efter fasen  som  inleddes  den  5
januari  2020  att  vara  över  och  -  i  liknelsen  med
Titanic – Nordatlanten ha uppslukat två tredjedelar av
passagerarna?
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FN ändrar på spelreglerna

Statskuppen  som  just  nu  pågår  i  världen  har
inslag  av  Orwellianskt nyspråk:60 situationen  där
innebörden  av ord  förändras  för att  tjäna  den nya
agendan.

Ett ord  som  nyligen getts  en  ny innebörd och
som  används för att  driva den pågående kuppen är
Pandemi. 

År  2003  definierade  Världshälsoorganisationen
(WHO) pandemi så här:61

60 Jmf. den brittiske författaren George Orwells bok ”1984”
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En  influensapandemi  infaller  när  ett  nytt
influensavirus  uppstår  mot  vilket  mänskligheten
saknar immunitet  och  som resulterar i ett flertal
samtidiga epidemier över hela världen med enorma
antal med döda och sjuka.

Knappt en månad innan FN år 2010 kungjorde
den så kallade svininfluensan62 var en pandemi ändrade
man först definitionen på ordet:63

En  influensapandemi  kan infalla  när  ett  nytt
influensavirus  uppstår  mot  vilket  mänskligheten
saknar immunitet.

Borta var kraven på omfattningen och effekten
av det  nya viruset.  Det  enda som behövdes  för att
släppa  pandemi mantrat  och  genom  det  trigga
regeringar  världen  runt  att  drabbas  av  panik  och
bunkermentalitet och förklara undantagstillstånd och

61 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. 

62 http://web.archive.org/web/20210114062921/https://
www.bibliotecapleyades.net/ciencia2/ciencia_virus65.htm

63 An influenza pandemic may occur when a new influenza virus
appears against which the human population has no 
immunity. 
http://web.archive.org/web/20210411013849/http://www.who.i
nt/bulletin/volumes/89/7/11-086173.pdf
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stänga ned samhällen och ekonomier, var existensen
av ett nytt virus. 

Med denna definition står det sedan dess FN fritt
att  utropa  pandemi  varje  år  och  genom  det
upprätthålla ett mer eller mindre permanent globalt
undantagstillstånd.

År 2020 blev startpunkten,  Jahr Null,64 för detta
oskick och WHO har redan börjat flagga för varianter
på  Coronaviruset65 –  för  vilka  nya  restriktioner
onekligen kommer att krävas och ny massinjektioner
säljas.

*   *   *   *   *   *   *

Ett annat begrepp som getts en ny definition är
flockimmunitet – den immunitet för en hel grupp som
spontant  sägs  uppstå  när  en  del  av  en  befolkning
erfarit ett virus.

Här är hur FN/WHO:s beskrivning av begreppet
brukade se ut:66

64 År 0.
65 https://www.news.com.au/lifestyle/health/health-problems/

world-health-organisations-chilling-warning-the-covid19-
pandemic-is-far-from-over-with-deadly-mutations-taking-
hold/news-story/959e96874d5857c199200c83e7764fc3

66 https://web.archive.org/web/20201105013101/https://
www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-
covid-19-serology
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Vad är flockimmunitet?

Flockimmunitet är det indirekta skyddet från
en smittsam sjukdom som uppstår när en befolkning
blivit  immun  antingen  genom  vaccination  eller
genom tidigare infektioner. Resultatet är att även
människor  som inte  infekteras  eller  inte  haft  en
immunrespons  mot  infektionen,  är  skyddad  då
andra  som  är  immuna  fungerar  som  buffertar
mellan dem och smittade personer. Det tröskelvärde
vid vilket flockimmunitet mot COVID-19 uppstått
är för närvarande oklart.

Med  tröskelvärde  avses  hur  stor  del  av
befolkningen  som  måste  ha  smittats  för  att  hela
befolkningen skall anses skyddad. 

Det  här är WHO:s  informationsportal  efter att
något liknande George Orwells nyspråkskommission
skrivit om avsnittet om flockimmunitet så att det bättre
passar  den  medicinska  fascismens  planer  på  en
årligen injicerad mänsklighet:67

Vad är flockimmunitet?

”Flockimmunitet”,  eller
”befolkningsimmunitet”,  är  ett  begrepp  som
används för vaccinationer, där en befolkning kan

67 https://web.archive.org/web/20201225123837/https://
www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-
covid-19-serology
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skyddas från ett visst virus om ett tröskelvärde av
antal vaccinerade uppnåtts.

Flockimmunitet  uppnås  genom  att  skydda
människor från ett  virus,  inte  genom att  utsätta
dem för det. Läs generaldirektörens presskonferens
den 12 oktober för mer information.

Vacciner  tränar  vårt  immunsystem  att
utveckla antikroppar, precis som det kan hända när
vi  utsätts  för  en  sjukdom  men  -  och  detta  är
avgörande  - vacciner fungerar utan att  göra oss
sjuka.  Vaccinerade  personer  skyddas  från  att  få
sjukdomen i fråga. Besök vår hemsida om COVID-
19 och vacciner för mer information.

Ju  fler  människor  i  ett  samhälle  som
vaccineras ju färre människor förblir sårbara och
risken att  överföra  patogener  från  människa  till
människa minskar. Att reducera möjligheten för ett
patogen att sprida sig i ett samhälle skyddar dem
som  inte  kan  vaccineras,  på  grund  av  andra
allvarliga  hälsotillstånd,  mot  sjukdomen  som
vaccinet  riktar  sig  mot.  Detta  kallas
”flockimmunitet”.

”Flockimmunitet” existerar när en hög andel
av befolkningen vaccinerats, vilket gör det svårt för
smittsamma  sjukdomar  att  spridas,  eftersom  det
inte är så många som kan smittas. Läs våra frågor
och  svar om vacciner  och immunisering  för mer
information.
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Procentandelen  människor  som  behöver
antikroppar för att uppnå flockimmunitet mot en
viss  sjukdom  varierar  med  varje  sjukdom.  Till
exempel  kräver  flockimmunitet  mot  mässling  att
cirka  95%  av  befolkningen  att  vaccineras.  De
återstående 5% kommer att skyddas av det faktum
att mässling inte sprids bland dem som vaccinerats.
För polio är tröskeln cirka 80%.

Att  uppnå  flockimmunitet  med  säkra  och
effektiva  vacciner  gör  sjukdomar  sällsynta  och
räddar liv.

Ta  reda  på  mer  om  vetenskapen  bakom
flockimmuniteten  genom att  läsa vår dedikerade
Q&A eller titta på eller läsa den här intervjun med
WHO: s chefsforskare, Dr Soumya Swaminathan.

Uppenbarligen  vill  FN och  WHO  (och  den  så
kallade läkemedelsindustrin) att mänskligheten börjar
betrakta  årliga  massinjiceringar  som  den  naturliga
och enda föredragna ”lösningen” på ”problemet” med
påstådda säsongsinfluensor och  alla  annat  som sägs
smitta.

Signalen  den  globala  medicinska  fascismen
verkar sända här är att den eventuellt kan leva med att
någonstans mellan 5-20% av världens befolkning inte
underkastar sig injicering.

För  Sverige  med  ca  10  miljoner  innevånare
innebär det att regimen Löfven kanske kan tolerera
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att upp till en halv miljon medborgare inte tar Covid-
19 vaccinet.

Hur  planerar  regeringen  Löfven  hantera  den
stora minoritet som inte underkastar sig injektion?

*   *   *   *   *   *   *

Varför kallas de som uppfinner, producerar och
tjänar  pengar  på  bevisat  skadliga  –  i  många  fall
dödliga – injiceringar för ”läkemedelsföretag”?

Deras verksamhet handlar inte om att läka eller
hela utan att skapa ett beroende och sedan hålla fast
människor i det.

Skillnaden  med  den  olagliga narkotikahandeln
är att medan narkotika erbjuder något slag av positiv
upplevelse (om än blott för en kort stund) är det bästa
den globala förgiftningsindustrin kan erbjuda är brustna
hopp  och tillfällig smärtlindring.

Vad  är  en  mer  beskrivande  benämning  för
denna  industri?  Det  var  ju  länge  sedan
verksamhetsfokus låg på att läka.

Ibland kallas den så kallade läkemedelsindustrin
för Big Pharma eller Biotech.

Farmatek industrin på svenska?

En sammansättning som i neutrala termer klart
indikerar vilken verksamheten är – men befriats från
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missvisade  epitet  som  har  med  orden  läka eller
läkemedel att göra.

*   *   *   *   *   *   *

Måhända är det här en så bra plats som någon att
i den här boken tydliggöra vad socialism egentligen är
för något.

Definitionen  baseras  på  den  tyske  1800-tals
filosofen  Karl  Marx68 tankar  om  mänsklighetens
marsch  genom  historien  som  resultatet  av  kamp
mellan olika samhällsklasser:69

En politisk och ekonomisk teori för organiseringen
av  samhällen  som  förespråkar  att  medlen  för
produktion,  distribution  och  handel  ägs  eller
kontrolleras av samhället som helhet.

Med 150 år mer erfarenhet  kanske det  är dags
för en uppdaterad definition?

Socialism:  Socialt  ingenjörskap,  försök  av  ett
samhälles funktionselit att köra över,  ersätta eller
ändra människans  medfödda naturliga tendenser
till självorganisering.

68 https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
69 Oxford Dictionary.
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I praktiken uttrycker sig socialism som en strävan
att  gå  emot  mänsklighetens  inneboende  naturliga
organisationsförmåga  och  ersätta  denna  med
centraliserad kontroll. Som regel handlar det om att
undergräva  och  krossa  samhällets  näst  minsta
naturliga  byggsten  –  kärnfamiljen  (den  minsta
byggstenen är individen).

Med  denna  definition  kan  man  göra  två
observationer:

• Socialismens politiska motkraft blir, per definition,
de  som  värnar  och  befordrar  den  naturliga
ordningen:  aktörer  som  stödjer  och  stärker
kärnfamiljen och delegerar makt nedåt,  så att
beslut  fattas  så  nära  som  möjligt  de  som
påverkas av dem.

• Det  sociala  ingenjörskapet, har  år  2021
förmodligen  tagits  så  långt  det  är  möjligt.
Skatter och inkomstfördelning och till och med
krossandet  av  kärnfamiljen,  tillhör  gårdagens
verktygslåda.  Det  nya  inneordet  är
transhumanism  –  exemplifierat  av  DNA-
transformerande  massinjektioner  syftande  till
att  programmera  om  samhällets  minsta
byggsten, den enskilda individen. 
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