
Åpent brev til lederen, Tedros A. Ghebreyesus i 
Verdens helseorganisasjon (WHO). 
Vi sender ham med kopi til FN, EU, Storting og andre: 

  

Kjære Tedros 

Du besøker jo Norge. Derfor vil vi skrive noen ord til deg, for du har jo 
vært en viktig person i nordmenns liv de siste årene og sannsynligvis i 
en rekke andres liv også. 

Det var du og organisasjonen du leder, Verdens helseorganisasjon 
(WHO), som erklærte pandemi 11.3.2020. Dere mente 
medlemslandene burde følge Kinas eksempel, og Kina hadde startet nedstengingen av sine 
innbyggere allerede i januar 2020, følgelig ble det nedstenging over hele verden. 

Det oppstod sult, barn kunne ikke gå på skolen, selskap gikk konkurs, munnbind ble innført, 
eldre ble isolert og mange døde. Ikke umiddelbart det en ville kalle helsebringende.  

En ting i dette var at det allerede fantes medikament som virker mot en viral 
luftveisinfeksjon a la covid-19, som hydroxyklorokin. Studier viser dessuten av D-vitaminer 
og C-vitaminer er nyttige. Hvorfor ga ikke du råd om å benytte disse? 

Det er nærliggende å tro at dette har å gjøre med de nye vaksinene. Du uttalte jo at disse var 
essensielle for å få pandemien under kontroll. Og det selv om sjefen for en av 
vaksineprodusentene ikke ville ut med hva som egentlig var vaksinens hemmelige formel. 
Har du noen gang spurt deg om hva det egentlig er i vaksinene? Noen medisinere forteller 
oss at det er grafenoksid og at det handler genmodifikasjon. 

Hvorfor vil du på død og liv at folk skal ta disse vaksinene? Det fristende å tenke at vi her står 
overfor et ønske om å omdanne oss mennesker fra rene biologiske skapninger til delvis 
syntetiske skapninger, transhumanisme. Da er refleksjonen at såkalte Smart byer, 
digitalisering og 5G passer som hånd i hanske. 

Tedros, vi beklager hvis vi trekker det for langt. Men var nedstengingen og tiltakene 
vitenskapelig fundert eller handlet det om maktpolitikk? WHO vil overta helsestyringen av 
verdens land og en krise ville være nyttig? 

Du har vel lest boka «The Real Anthony Fauci» av Robert F. Kennedy Jr. 
Fauci er den mektigste helsebyråkraten i verden og som jobber nært med 
Bill Gates, som er viktig for WHO. 

Kennedy Jr. forteller om en global krig mot demokratiet og offentlig 
helse, at covid-19 faktisk er et globalt statskupp gjennomført av 
offentlige og private helseorgan, med støtte av det militære og farlige 
etterretningsorganisasjoner som CIA og MI6. Har han rett i dette? 

Kennedy Jr. skriver at Bill Gates vaksine-prosjekt i India førte til at 491 000 
paralyserte barn. Han beretter også om at helsebransjen jukser og 
manipulerer. Fakta er ikke nødvendigvis fakta. Hva mener du om de påstandene? 



Vi har lest at du i mange år var politiker i hjemlandet ditt, Etiopia, og at du er knyttet til 
marxistiske the Tigray's Peoples Liberation Front. På samme tid, ifølge Wikipedia, er du gift 
og har fem barn og skal være en ortodoks kristen. 

Vi håper at barna dine er stolte av deg. Og siden det oppgis at du er kristen, slik vi er, vil vi 
trekke fram Bibelen og Bergprekenen der Jesus sier: «Be, så skal dere få.» I 2. Mosebok: «Jeg 
er Herren, din lege». Hvis en ber til Gud og holder hans bud vil vi vel unnslippe pandemien 
alle sammen? Guds immunsystem har dessuten virket godt i millioner av år.  

Til slutt: Viruset knyttet til covid-19 skal ha oppstått i Kina i 2019. Men flere hevder at viruset 
ikke er vitenskapelig isolert. I så fall: Hvordan kunne du og WHO påstå at vi stod overfor et 
virus som truer hele verden og oppfordre til nedstenging overalt? 

Du uttalte rett etterpå: «test, test, test». Men ham som oppfant testen har sagt at den ikke 
kan benyttes til å gi diagnostisere. Det har dessuten blitt meldt om mange falske positive 
svar. Er vi sikre på testen er trygg og viser aktive virus? 

Hvis ikke vi har et isolert virus og en test vi kan stole på, så er jo covid-19 en bløff. 

Jo da, sykdom har vi og luftveisinfeksjoner. Men kan det tenkes at covid-19 faktisk er 
influensa i forkledning og at årsaken til lidelsene er elektromagnetisk stråling, forurensning, 
og annen forgiftning? 

Vi bare spør. Det er du som skal være eksperten. Men medisinere i Norge har medgitt at 
nedstengingen av skoler og barnehager våren 2020 var en feil. Altså  ekspertene har ikke 
bestandig rett. Mulig du erkjenner det, rykter går om at du styrer unna vaksinering selv. 

Forresten lurer vi på om korona-pandemien har vært planlagt i flere år. I alle fall tyder et 
dokument fra Rockefeller Foundation i 2010 på det, stikkord er «Lock Step». 

Vi trodde da krigen i Ukraina brøt ut at vi ville få fikk andre ting å fokusere på enn virus og 
sykdom. Men i juli kom meldingen: "Tedros overstyrer panelet sitt og erklærer apekopper en 
folkehelsekrise av internasjonal bekymring". Noen kunne være fristet til å tenke at dette er 
apestreker for å få mer penger inn i bransjen du og WHO er en del av. 

På den andre side er ikke mistillit nødvendigvis av det gode. Derfor vil vi avslutte med at vi 
håper at du vil trives i Norge. Det er et flott land, og kanskje vil det inspirere deg til å gjøre en 
ekstra helseinnsats for innbyggerne på vår vakre klode. 

  

Med vennlig hilsen  

 

Folkets koronakommisjon, Norge, 13.8.2022 

 

(Folkets koronakommisjon er inspirert av kommisjonen til regjeringen, og består av over 50 engasjerte 
innbyggere på Østlandet, to rapporter om korona-pandemien er produsert så langt.) 

kontakt: folketskoronakommisjon@gmx.com 

kontaktperson: Sven-Inge Johansen 
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