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De Universiteit van Sandefjord
basisconcept
Preambule
De privé-universiteit van Sandefjord wil geen universiteit zijn zoals 1000 andere, uit staten binnen
een staat, voor staten binnen een staat. De Universiteit van Sandefjord zet zich in voor vrijheid en
waarheidsgetrouwheid. Het heeft nog steeds de ouderwetse deugden als recht, eer, waardigheid,
loyaliteit, familie, lokale gemeenschap, volk, respect voor ouders en grootouders etc. etc.
Wij verwerpen ook een religie die misdaden van haar eigen leden vrijspreekt die tegen niet-leden
zijn begaan. Het was voor onze voorouders ondenkbaar dat zij misdaden tegen vreemden zouden
hebben begaan of hen tot slaaf zouden hebben gemaakt.
Ons Duitse volk ligt gekneveld, gedenatureerd, gedecimeerd en hopeloos vervreemd op de grond,
zonder grondwet, zonder waardigheid en zonder eer.
We worden elke dag gemarteld en vernederd door een bezettende marionettenregering. De
vermeende staat is een domme, liegende Frankfurter Finanzargentur G.m.b.H..
De Universiteit van Sandefjord, op neutraal terrein in Noorwegen, ziet zichzelf als een pionier van
een wettelijke grondwet voor Duitsland. Ieder mens heeft recht op een grondwet voor zijn volk, een
wettige grondwet die niet gebaseerd is op chutzpah1, d.w.z. een Frankfurter Finanzargentur
G.m.b.H.
De basis van een biologisch georiënteerde grondwet is voor ons de Germanische Heilkunde, de
plattelandsgemeenschap en het vrije geldsysteem. Dus niet het oriëntaals-, kapitalistisch-,
druïdisch-, katholiek-, kerkelijke slavernijsysteem dat we vandaag de dag hebben. Dit is een
pseudo-democratie in een gesimuleerde staat met een bezettingsregering gevormd door marionetten,
alias Frankfurter Finanzargentur G.m.b.H.
De laatste 2000 jaar, sinds het begin van de Romeinse overheersing is voor ons volk één grote
catastrofe geweest.
De Duits-Noorse universiteit van Sandefjord zal de basis leggen voor een grondwet en een
rechtmatige staat in Germanië. We zien onszelf als een soort denktank van ons volk. In het
bijzonder willen we een grondwet opstellen die voor elk volk aanvaardbaar en realiseerbaar is.
Wij zijn van mening dat een harmonieus samenleven van volkeren in hun geboorteland de beste
garantie voor vrede is.
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een mix van doelgerichte, intelligente onbeschaamdheid, charmante penetrantie en onweerstaanbare brutaliteit

Het natuurlijke Germaanse Godsbewustzijn
(Germaans Godsbesef)
De zogenaamde grote religies, joods, christelijk en islamitisch, boeddhistisch en hindoeïstisch, zijn
eigenlijk onhistorische, onwerkelijke, waanzinnige geloofde verhalen. Echter, als "staten binnen
staten" claimen ze allemaal een recht van inspraak of zelfs meer dan dat. Ze zijn in feite de
voortzetting van de slavernij van het Oosten, waar de mensen als lijfeigenen waren, niet meer dan
slaven. Dit staat zo haaks op het Germaanse bewustzijn voor vrijheid dat ze het ergste kwaad (na de
Romeinse overheersing) in Europa moeten worden genoemd. De Joodse/christelijke religie
schreeuwt altijd "liefde en vergeving", maar houdt in dat de ander altijd op zijn knieën moet gaan en
zich moet laten domineren. De slaaf kan dan vergeven worden, maar zonder hem zijn vrijheid terug
te geven.
Ook de kerken (troon en altaar) hebben tot nu toe altijd alleen maar geholpen om het volk tot slaaf
te maken. In principe mag iedereen in een rechtsstaat geloven wat hij wil. Met een kerkelijke
organisatie als staat binnen een staat is dit een verdere toename van bevolkingsgroepen tegen elkaar
opzetten. Een multiculti-religieuze gemengde staat leidt uiteindelijk ad absurdum, want elke grote
religie brengt onmiddellijk verdeeldheid, zoals altijd.
Duizenden jaren lang hebben de mensen in Europa en Azië de Schepper = geest (Odin = adem)
aanbeden als iets vanzelfsprekends dat men niet hoefde te "geloven". Je wist het. Dit
vanzelfsprekende Germaanse Godsbewustzijn deed de mensen wedijveren voor morele en ethische
waarden en deugden.
Deze waarden waren absoluut:
• Waarheid
• Vrijheid
• Eer en eed
• Trouw
• Ontzien van vrouwen en kinderen
• Dapperheid
• Respect voor de oudere mensen
• Gevoel van verantwoordelijkheid voor de gemeenschap
• Eerbied van het recht op gastvrijheid
• Respect voor het leven en de leefomgeving van dieren en bomen.
Veracht werd:
• Verraderlijke moord
• Leugens
• Ontrouw
• Slavernij
• Bedrog
• Overspel
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Natuurlijk stond voor de Germanen de familie en verwantschap op de eerste plaats, maar een
Germaan zou nooit gedacht hebben aan het liegen, bedriegen, bestelen of zelfs het vermoorden van
mensen buiten zijn verwantschap zonder dat het hem raakt.
De vraag is waar we eigenlijk onze normen voor ons huidige sociale systeem vandaan hebben,
bijvoorbeeld van de theologisch georiënteerde Paulinisch-Joodse antropologie. Als de theoloog,
ongeacht welke religie, zegt hoe de mens moet zijn en hoe hij moet leven, dan zegt dit biologischantropologisch en zelfs raciaals nog helemaal niets. Zo werd bijvoorbeeld in het Germaanse-IndoGermaanse Europa een sinds duizenden jaren ontwikkelde samenlevensvorm door een religieuze
cultische sociale vorm van een Semitisch-oriëntale cultuur door middel van een kerstening volledig
vervreemd. Al 1500 jaar lang worden de Germaanse stammen verondersteld "Paulinisch" te leven.
Een cultureel-religieuze dwang die conflicten voorgeprogrammeerd, gebaseerd op jakobisch-listige
chutzpah, die elke eerlijke Germaan volledig tegen de borst stuit.
Europese christendom met het katholieke en protestantse karakter was en is voornamelijk joods
"Paulinisch". Hierdoor hebben de Europese Indo-Germaanse levens- en samenlevingsvormen 1500
jaar lang een sombere sociaal-religieuze en antropologische slavernij achter de rug. Bij andere
volkeren, zoals bijvoorbeeld in Afrika is het niet veel anders geweest, om nog maar te zwijgen van
meer verre voorbeelden zoals de volkeren die aan de islam zijn onderworpen.
We streven daarom naar een natuurlijke religie, waarin men niets hoeft te geloven, zoals onze
voorouders hebben gehad die onbekend waren met ketterij.
De nieuw gewonnen vrijheid door de Germanische Heilkunde - het leven zonder angst voor de
processen in ons organisme - induceert ook bijna onvermijdelijk de vrijheid van religieuze dictatuur.
Want de mens ziet dat de religies geen fouten waren, maar opzettelijke manipulatie om mensen te
controleren.
En men kon ze alleen overheersen met angst: angst voor de ziekten, de dood, de hel en voor de vele
represailles van de religieuze dictatuur.
De grote religies zullen nu, ontmaskerd door de Gemanische Heilkunde, ineenstorten zoals de
criminele religieuze geneeskunde. Want als theoloog kan ik u verzekeren dat alle grote religies
gebaseerd zijn op sprookjes. Niets is waar van wat de "gelovigen" - beter "ongelovigen" - geacht
worden te geloven. Net als in de zo vaak ten onrechte genoemde wetenschappelijke academische
religieuze geneeskunde of de moordgeneeskunde onjuist was.
De grote religies hebben de dieren bijna uitsluitend tot dingen zonder ziel verklaard.
De Germaanse religie respecteert het leven van dieren en planten, vooral van bomen. De meesten
van ons zien onszelf sowieso als vegetariërs. De eerbied en het respect voor dieren omvat een
begrip van de hele kosmos, waarin dieren en planten onze vrienden zijn en onze biologisch
gelijkwaardige medeschepsels.
Alleen daar waar dieren ons direct aanvallen (ratten, muizen, enz.) mogen we ons verdedigen, zoals
elk dier zich verdedigt. Anders moet het massaslachting van dieren, inclusief "slachthuizen" en
dierproeven, tot het vreselijke verleden behoren.
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Germanische Heilkunde
Honderden jaren lang werd de Germanische Heilkunde (Griekse Iatria) omgedoopt tot geneeskunde.
Intussen is de benaming geneeskunde onmogelijk geworden vanwege de religiewaanzin en
weloverwogen massamoord in astronomische dimensies. Bij iedere eerlijke mens loopt een rilling
van walging over deze moorddadige waanzin over zijn rug. De term geneeskunde is voor altijd
gediskwalificeerd.
De Germanische Heilkunde (voorheen Germanische Neue Medizin ® ) zal ons uiteindelijk weer
leiden naar de fysieke en geestelijke vrijheid van ons organisme. Naar de Germaanse vrijheid die
we al honderdduizenden jaren hadden, totdat we door de Romeinen en vervolgens door de
permanente inquisitie van de wrede grote religies (jodendom en christendom) tot slaaf werden
gemaakt.
Dit is het "grootste Godsgeschenk" in de geschiedenis van ons mensen dat de goden ons ooit
hebben gegeven. De genezende kant hiervan is dat de patiënt de angst verliest voor de symptomen
die de grote religies en medicijnmannen als "kwaadaardig" hadden verklaard en die tot zijn
spoedige dood zouden leiden. Vanaf het moment dat de orthodoxe geneeskunde de wrede diagnose
had uitgesproken, was de patiënt tot nu toe in hypnotische shock en stierf daarom ook "volgens
plan".
Wat we "ziekten" hadden genoemd waren geen storingen of ontsporingen van de natuur, maar
telkens een fase van een zinvol overlevingsprogramma van de natuur. De therapie bestaat vooral uit
het begrijpen van het lopende Zinvolle Biologische Speciaalprogramma (SBS) en zich daar
vervolgens naar te richten.
De "therapie" kan alleen bestaan uit een bepaalde hoeveelheid hulp, psychologisch en fysiek in het
geval van complicaties, want eigenlijk hoeft een zinvol biologisch speciaalprogramma van de
natuur niet "behandeld" te worden.
Het organisme van de patiënt maakt deel uit van een groter organisme. Niet alleen zijn familie,
maar ook zijn vrienden, zijn tegenstanders, zijn hele leefomgeving.
De therapie moet daarom dus ook familie-, verwanten- en sociale therapie zijn, wat de "therapie"
van de werkgever, de meester, de sportkameraden enz. eveneens omvat. Want met al deze mensen
kan de patiënt ervaringen van conflicten hebben. Voor de oplossing daarvan kan de "tegenstander"
absoluut noodzakelijk zijn en ook voor de verdere therapie, ter voorkoming van recidiven. Het kan
van de goede wil van de tegenstander afhangen of de patiënt opnieuw geconfronteerd kan worden
met dezelfde conflictervaring, wat kan leiden tot een terugval en mogelijk tot de dood. Aan de
andere kant leven we niet in een vacuüm. We kunnen niet van alle tegenstanders engelen maken en
alle conflicten elimineren. Sommige conflicten kunnen alleen psychisch worden opgelost.
In de Germanische Heilkunde ® , de zogenaamde "dynamische natuurwetenschap", die geen enkele
hypothese heeft, kan men precies op een criminalistische manier denken en combineren. Alle
anamnestische, symptomatische gegevens en de huidige situatie op alle 3 de niveaus (psychehersenen-orgaan) kunnen naadloos in elkaar worden gezet, als een puzzelspel. Zelfs prognostische
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uitspraken kunnen worden gedaan, zowel in het geval van recidieven als in het geval van
afwezigheid van recidieven. Dit differentieel-diagnostisch "spel" op 3 niveaus, altijd in
samenwerking met de "baas" = patiënt, is een grote vreugde voor elke volbloed arts. Vroeger was
dat in de geneeskunde onmogelijk door het ontbreken van natuurwetten. Maar nu is het met de
kennis van de 5 Biologische Natuurwetten wel mogelijk. Dit wordt biologische criminalistiek
genoemd.
Met de Germanische Heilkunde kan de patiënt de processen in zijn lichaam herkennen als
biologisch zinvolle processen en programma's. Hij begroet ze als goede vrienden en heeft geen
angst meer!
Want mensen overheersen kan alleen als ze bang zijn en niet weten wat er aan de hand is. En zo is
de patiënt in de eerste plaats met betrekking tot zijn lichaam of organisme weer vrij. Net zoals de
Germanen vrij waren. En in vrijheid creëerden de Germanen het hoogste morele sociale systeem dat
ooit heeft bestaan.
Een onbeschrijflijk gevoel tegenover de duizendjarige slavernij van de religieuze geneeskunde!
Geen angst meer voor de processen van het organisme. Zoiets heeft nog nooit eerder bestaan behalve bij dieren.
In onze hersenen is alles geprogrammeerd, net als bij dieren: Als we honger hebben, als we
verzadigd zijn, als we dorst hebben en hoeveel we moeten drinken enz. Het dier hoeft geen planten
te "proberen" om te zien of ze hem bekomen. Hij ruikt eraan en weet dat hem deze plant niet
bekomt.
Dit zogenaamde "instinctieve gedrag" van onze hersencode had de mens vroeger ook. De
natuurvolkeren hebben het nog steeds. Ook de Zinvolle Biologische Speciaalprogramma's (SBS)
zijn opgenomen in onze hersencode. Dieren en primitieve mensen weten precies hoe ze zich moeten
gedragen in de fasen van het SBS: Wanneer ze moeten en mogen rusten, wanneer ze zichzelf
moeten en mogen ontzien. Bijna geen enkel dier sterft aan kanker omdat het zich - in tegenstelling
tot de mens - in de pcl-fase correct gedraagt, maar ook instinctief weet hoe het zijn conflict in de
conflictieve fase op kan lossen. Wat beschaafde mensen na vele duizenden jaren weer opnieuw
dienen te leren via de Germaanse, hebben dieren en primitieve mensen als vanzelfsprekend in hun
code-gedrag van de hersenen.
De Germanische Heilkunde heeft ons geleerd om hhet weer "natuurlijk" te zien, wat de dieren met
hun instinct altijd zo hebben gezien en geleefd. Een jonge moedergeit hoeft niet geleerd te worden
hoe ze haar jonge kind moet baren. Ze "weet" het, in tegenstelling tot de menselijke vrouw.
De Germanische Heilkunde heeft voor de geneeskunde "herontdekt" dat de religieuze geneeskunde
met haar diagnoses "goedaardig" en "kwaadaardig" absurd was. Dat zij verbanden als
"luchtspiegelingen" geloofde, omdat rabbijnen (Talmoed) of pausen het op die manier hadden
verorderd.
Maar geneeskunde is biologie, niet kwaadaardig en niet goedaardig, maar gewoon zinvol.
Maar de context van de Germanische Heilkunde gaat veel verder dan het medische veld.
Het omvat niet alleen ons samenleven binnen een uitgebreide familie, een gemeenschap, een stam
of een volk of zelfs meerdere naburige volkeren, maar omvat ook ons samenleven met de dieren die
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ons toevertrouwd zijn, de planten die ook onze medeschepsels zijn, het water, de lucht en de grond
waarop we leven.
De grote joods-christelijke godsdiensten hebben ons geleerd dat alle dieren en planten tot onze
beschikking staan. Ze laten ons toe ze af te slachten, te martelen, uit te roeien, zelfs hun
leefomgeving voor honderden jaren onleefbaar te maken. Er zijn geen grenzen aan religieuze
domheid en arrogantie. De grootste ramp van de kosmos was de zogenaamde beschaving die
voortkwam uit onze religie-waanzinnige arrogantie.
De joodse godsdienstwaanzin heeft zijn trieste hoogtepunt bereikt in het feit dat 29 jaar lang alle
joden in de wereld volgens de Germanische Heilkunde zijn behandeld met een
overlevingspercentage van 99%. Maar alle niet-Joden, bijvoorbeeld ook de Palestijnen in Israël,
worden door de Joodse oncologen geëxecuteerd met chemo en morfine. Slechts 2% overleeft het.
Zij, die ons al eeuwen de idiote religieuze geneeskunde ("goedaardig" - "kwaadaardig") heeft
bijgebracht, praktiseert voor zichzelf - in het geheim ! - uitsluitend de Germanische Heilkunde
puur!
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Sociaal stelsel
De beschaving is een ontwikkeling "sui generis2", die op het eerste gezicht een vooruitgang lijkt.
Door de elektrische stroom (licht) kan men als de zon al onder is 's avonds nog langer werken, waar
men in de natuur al zou slapen.
Maar religieus kwaad en beschavingskwaad zijn tweelingen! Ze leggen alle codes, alle
controlecircuits van de natuur lam en stellen het zelfs buiten werking. De mens waant zich op het
pad van de vooruitgang maar in werkelijkheid is het biologisch grotendeels ontaard en bij de eerste
complicatie gedoemd tot uitsterven.
Dit is voor geciviliseerde mensen erg moeilijk te begrijpen, maar een vanzelfsprekendheid voor de
altijd al biologisch georiënteerde mensen onder ons.
Dit betekent: De biologische controlecircuits van ons organisme zijn helemaal niet ingesteld op wat
wij "vooruitgang" of beschaving noemen. We werken bij wijze van spreken met het verkeerde
programma.
Veel conflictervaringen met DHS worden veroorzaakt door het feit dat onze samenlevingsvormen
weinig of niets te maken hebben met biologische samenlevingsvormen.
Onze biologische regelsystemen zijn vele miljoenen jaren geleden ontworpen of gebouwd. In
termen van ontwikkelingsgeschiedenis zijn ze gegroeid volgens plan, ontwikkeld voor biologische
noodzakelijkheden in de natuur.
Dit kosmisch-biologisch systeem dat alle levende wezens omvat, werd geconstrueerd en ontworpen
voor gelijktijdig samenleven met elkaar:
a) voor het individuele levende wezen (bv. de mens)
b) voor de kleinste groep van moeder-kind, als het quasi kleinste sociale systeem
c) voor grotere groepen: familie, roedel, kudde, gemeenschap, volk
d) voor verschillende soorten levende wezens onder elkaar.
Alles werd en wordt perfect geregeld door gedragscodes, zowel voor het individu als in relatie tot
andere individuen van dezelfde of een andere soort, inclusief de dood.
Het wonder van de schepping - dat overduidelijk volgens een plan is opgebouwd - bestaat niet
alleen uit de fantastische verscheidenheid aan soorten, maar deze soorten zijn ook nog steeds
fantastisch met elkaar verbonden. Zo kunnen ze al sinds miljoenen jaren allemaal samen leven en
zich blijven ontwikkelen. En in dit grote samenspel van alle soorten met elkaar lijkt het individu
slechts een klein radertje in het uurwerk te zijn.
Men heeft ons allemaal tientallen jaren voor de gek gehouden, om ons te overheersen! We moeten
ons realiseren dat niet alleen ons brein, maar ons hele organisme is ontworpen voor een uitgebreide
familie. Alleen daarin functioneert het optimaal.
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op zichtzelf staand
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Voorbeeld: zo'n 50 jaar geleden was Italië een gelukkig land met veel bambino's.
De meeste gezinnen hadden 5 of 6 kinderen of meer. Geen van hen is verhongerd. Maar het was
normaal dat bijvoorbeeld 3 of 4 kinderen samen in een groot bed sliepen. Ze knuffelden elkaar en
hebben heerlijk geslapen. De gelukkige Italiaanse jeugd was bijna spreekwoordelijk.
Toen kregen de Italianen zoals overal de televisietoestellen, de "welvaart". Ze werden overtuigd dat
ze kinderen moesten "voorkomen", ze moesten aborteren, zodat de vrouwen konden gaan werken.
Dan konden ze zich nog meer welvaart veroorloven.
Vele jaren daarna was Italië de laatste in de rij van de geboortecijfers in Europa. Vandaag de dag:
Italiaanse vrouwen gaan voor het grootste deel werken, ze hebben geen kinderen meer. Italië is
ongelukkig en armer dan ooit tevoren!
De oeroude levensvormen, die vrijwel hetzelfde zijn voor alle mensen in de wereld: Gezinnen
vormen, kinderen krijgen, kinderen en kleinkinderen opvoeden, dit alles is allesbehalve "normaal"
in onze huidige, gedissocieerde Europese samenleving. Technologie, farmacie en bureaucratie
bemoeien zich diep met de normen die al honderdduizenden, zo niet miljoenen jaren in onze
hersenen zijn geprogrammeerd. Verstoringen van deze "oerprogramma's van onze hersenen"
betekenen onvermijdelijk de grootste gevaren en voorprogrammering van conflicten.
Onze hersenen zijn gewoon niet aangepast aan éénpersoonshuishoudens en bejaardentehuizen. We
hebben hier geen programma voor. Maar het is nog cynischer dat de leden van de joodse
geloofsgemeenschap in hun getto's stiekem leven volgens de Germanische Heilkunde, maar ons als
niet-Joden overspoelen en vernietigen met alle perverse beschavingsafval.
Maar zelfs als we als het ware onze eigen oorspronkelijke manier proberen te leven, zijn er door de
omwenteling van de maatschappij al nieuwe conflicten voorgeprogrammeerd, althans voor onze
generatie.
Van de duizenden mogelijke oplossingen die nu worden aangeboden, is het helemaal niet moeilijk
om de optimale omstandigheden te vinden volgens de gedragscodes van de natuur en het natuurlijk
samenleven. Sommige van hen zijn zelfs bijna simpel eenvoudig: antropologen hebben berekend
dat mensen normaal gesproken volgens de regels van de natuur in groepen van 15-20 zouden
samenleven. Baby's en kleine kinderen niet meegerekend, d.w.z. in totaal 25 tot 30 mensen. Zo
leven ook de natuurvolkeren.
Dit veronderstelt echter dat zo'n uitgebreid gezin in een huis met een grote tuin zou wonen. Het
gezin zou zelfvoorzienend zijn en zou zich voornamelijk zelf kunnen voeden. Voor kleine
huishoudens van 15 tot 20 volwassenen en 5 tot 10 kinderen in totaal zijn vandaag de dag 10 tot 15
banen nodig; in een groot natuurlijk gezin zouden het er misschien een of twee zijn.
Een ander positief aspect zou zijn: van de mensen in het huishouden zouden er misschien 5 of 6
oude mensen zijn. Vandaag de dag kost elk van hen 4-5000 euro per maand in een bejaardentehuis,
net zoals bij zorgbehoevenden. De bejaarde is in het daar sociaal gezien volkomen waardeloos. In
zo'n uitgebreide familie zouden deze oude mensen vanzelfsprekend worden mee verzorgd en
zouden niets kosten. Ze zouden zelfs al hun ervaring kunnen inbrengen.
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Maar de staat die bestaat uit staten binnen de staat wil dit niet, omdat hij over zulke mensen in een
intacte familie geen macht zou hebben.
In de natuur is elke biologische groep "zelfvoorzienend", d.w.z. onafhankelijk. Er zijn geen herten
en geen wolven die 5 groepen zouden kunnen leiden.
De Germanen hebben honderdduizenden jaren democratisch geleefd. Ze hadden geen koningen en
geen slaven. Ze waren vrij (= Friezen). Ze kwamen het dichtst bij de biologische manier van leven.
Ze hadden hun familieraad, hun gemeenschapsraad en hun "Thing" (Germaans tribunaal). Absolute
heersers waren een gruwel voor hen.
Dit is een optimaal systeem, het eenvoudigste ter wereld. Hierin zou de mens weer kunnen leven in
de familiekring en in harmonie met de codes van zijn hersenen, als hij het zou begrijpen!
Het concept heeft één nadeel. Het moet eerst weer op natuurlijke wijze groeien. Hetkan niet van de
ene op de andere dag worden gerealiseerd. Men moet de mensen er geestelijk klaar voor maken. We
moeten ook eerst de familie die we systematisch hebben vernietigd weer opbouwen. Dit zal zeker
meerdere generaties duren.
Ook de religieuze staten binnen de staat moeten worden afgeschaft. Aan de andere kant moet
iedereen kunnen geloven wat hij wil. De Germaanse stammen hadden een sterk gedifferentieerd
geloof in goden, dat bijvoorbeeld model stond voor het Griekse geloof in goden. Maar niemand in
Germanië werd gedwongen om iets dogmatisch te "geloven".
Dieren en planten maken ook deel uit van ons biologisch georiënteerde sociale systeem van het
oude Germaanse Godsbewustzijn. Het doel moet zijn dat we niet alleen in de natuur, maar ook met
de natuur leven. Dus met onze vrijlevende dieren en in harmonie met de planten, vooral onze
bomen. Om dit te doen, dienen we opnieuw eerbied te hebben voor het leven van elk dier dat ons
biologisch medeschepsel is.
D.w.z. dat het dier niet langer een willekeurig beschikbaar ding moet zijn, maar meer een sociale
partner met de rechten van een partner.
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Natuurlijke Pedagogie
(= kinderbegeleiding)
Het huidige zogenaamde onderwijssysteem, of beter gezegd: on-systeem, is volstrekt verkeerd
gebleken.
Volgens de studies van de Germanische Heilkunde ® zijn tegenwoordig bijna alle meisjes seksueel
"verpest", d.w.z. dat ze al vroeg op de kleuterschool of begin van de lagere school een seksueel
conflict hebben gehad en kunnen alleen door een constellatie ongesteld worden (uitzondering:
linkshandige vrouwen). Ze hebben bijna allemaal jongensachtige rechte schouders. De jongens zijn
eveneens door territoriumconflicten bijna allemaal 'softies' en natuurlijk ook in de constellatie, net
als uiteindelijk de linkshandige meisjes/vrouwen.
De kinderen en tieners die voortdurend "misdaden en schuld van de Duitsers" op scholen wordt
voorgehouden, staan niet meer onder de controle van hun ouders. Met deze schuld waar ze helemaal
niets mee te maken hebben, maar waar ze zich natuurlijk de rest van hun leven medeplichtig aan
moeten voelen.
Het doel is dan ook om thuis zorg te verlenen/scholing te geven, tegelijkertijd geïntegreerd in
observaties van de natuur, dieren etc., in de kring van ouders, broers en zussen.
Vooropgesteld dat de staat de tendentieuze tv-zooi van hen weghoudt. Het is de vraag in hoeverre
de staat als beschermer van de vrijheid van gezinnen in het algemeen dient op te treden, natuurlijk
onder de controle van de gemeenschap en gemeenschapskringen, zoals het ideaal zou zijn in een
echte Thing-democratie.
Natuurlijk trekken de staten binnen de staat onmiddellijk het onderwijs van de kinderen naar zich
toe om ze vervolgens tot slaaf te maken voor hun belangen. Rockefeller zei: "Geef me het onderwijs
aan kinderen tot 7 jaar. "Dat is genoeg."
Dat is het tegenovergestelde van vrijheid. We moeten de ouders van kinderen er toe aanzetten hun
kinderen het hoogste goed te geven: de vrijheid in oprechtheid.
We mogen het onderwijs niet overlaten aan vreemden, die door staten binnen staten aan ons worden
aangeboden om onze kinderen als slaven op te voeden. Onze kinderen zijn ons heiligste goed. We
kunnen niet waakzaam genoeg zijn om voor hen te zorgen, zodat hun zielen niet worden vernietigd.
De meest voorkomende vorm van vernieling van de kinderziel is in crèches, kleuterscholen en
scholen, net als in religieuze gemeenschappen. Het gezin moet intact zijn en mag de opvoeding van
de kinderen niet uit handen geven. De staat mag alleen hulp bieden, maar zonder enige
beïnvloeding (bijv. Holocaust-dogmatiek).
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Economie
in de zin van de Germanische Heilkunde ® met vrij gebruik van energie,
en een zinvol autonoom monetair economisch systeem,
zonder grote bedrijven (= staten binnen staten) en met een plattelandsgemeenschap.

Het oude Griekenland is niet ten gronde gegaan aan verdeeldheid, maar omdat er geen trotse
Atheners noch trotse Spartanen meer waren. Toen de Grieken duizenden slaven hielden, wat in het
verleden ondenkbaar was, werd een dictator Alexander mogelijk. Kapitalisme en communisme zijn
beide dictaturen die de schijn van "democratie" ophouden.
Dit begint al met de belachelijke verkiezingsprocedure voor alle parlementariërs. De topkandidaten
op de lijst zitten automatisch in het parlement, vrijwel zonder dat er een verkiezing plaatsvindt.
Weekbladen en televisie bepalen wie er in het parlement komt.
De oude Grieken kozen vroeger de burgers die in het parlement werden gekozen. Het was
rechtvaardig. In de pseudo-democratie bepalen de banken (Rotschild) en hun kranten en
televisiemedia vrijwel alles. Momenteel betaalt Duitsland 38% van de totale staatsinkomsten als
rente aan Rotschild & Co. Niemand kan meer spreken over vrije economie, maar alleen nog over
Versailles3 (tot de derde macht), de ergste slavernij van ons hele land. De Universiteit van
Sandefjord wordt verondersteld een denktank te zijn die helpt om uit deze ergste mensen-slavernij
te komen.
De enige uitweg is om onafhankelijk te worden van de willekeurig te drukken dollar (FED), wat
alleen mogelijk is met een niet-converteerbare valuta of een redelijk autonoom monetair systeem.
Zolang we alles moeten verkopen voor waardeloze dollar, zal de slavernij van ons volk nog
eeuwenlang duren. Dit omdat de Amerikaanse joodse militaire macht achter de dollar zit. We
hebben al 30 jaar lang de Germanische Heilkunde, maar mogen deze niet gebruiken. Alleen als we
ze mogen gebruiken, en toegang hebben tot vrije energie en een vrije en onafhankelijke monetaire
economie, kunnen we hopen op een vrij leven. Daartoe dienen we de EU en de NAVO te verlaten.
Niet langer is het welzijn van de kapitalistische bedrijven (= staten binnen de staat) het doel. Deze
bedrijven betalen geen cent aan belastingen. Het welzijn van alle burgers is het doel, het welzijn van
de kinderen en het welzijn van de ouderen.
We hebben net gehoord dat de FED, de particuliere Joodse centrale bank van Amerika, 2300 miljard
dollar heeft gedrukt. De amerikaanse staat moet deze opnemen als lening van de joodse FED
Centrale Bank (zoals sinds 1913 gebruikelijk is) en zelfs rente betalen aan de joodse Centrale Bank!
Commentaar is overbodig. De Frankfurter Finanzargentur GmbH heeft de Joodse Bank Hypo-RealEstate in Israël net 180 miljard euro als geschenk overgemaakt, dus wat?
Onze burgers werken daar 3 jaar voor.
Het geldt ook dat onze dieren en planten (vooral bomen) niet vrij beschikbaar en afslachtbare
dingen in onze economie mogen zijn, maar min of meer biologisch gelijke partners die net als wij
het recht hebben om te leven, en wel op een manier die past bij de soort.
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Voedingsindustrie
Geen planten (onkruid)toxines meer, geen genetische manipulatie, alleen natuurlijk grazende dieren,
geen "vleesindustrie". Het doel moet een harmonie tussen mens, dier en plant zijn, waarbij geen
dieren meer mogen worden afgeslacht.
We moeten ook plannen opstellen om onze mensen te voeden.
Slavernij bestaat ook in de voedingsindustrie. Volgens het Joods christelijk misverstand worden
dieren en planten alleen beschouwd als zaken die naar believen en zonder geweten kunnen worden
gemanipuleerd, d.w.z. geslacht, uitgeroeid, genetisch gemanipuleerd en vernietigd. Het drinkwater
dat van ons allemaal is, zowel van mensen als van dieren en planten, kan bijvoorbeeld gewoon door
bedrijven worden opgekocht en zij beslissen dan over alles, net als bij voedsel. Niemand weet meer
precies wat hij te eten krijgt, want er zijn geen grenzen meer gesteld aan de manipulatie- en
vergiftigingsmogelijkheden. Aangezien men alleen genetisch behandelde graanzaden krijgt, die
alleen goed zijn voor het lopende jaar, kunnen de banken en hun bedrijven op elk moment
hongersnood veroorzaken als ze weigeren de zaden te verkopen.
Niemand mag weten hoezeer we onder de duim van de banken en hun bedrijven worden gehouden.
Ze beslissen ook over de samenstelling van het voedsel (en de giftige stoffen in het voedsel). Hoe
ver we nu slaaf zijn, is te zien aan de Mexicaanse griepchip. Alle frauduleus gevaccineerde burgers
hebben in naar alle waarschijnlijkheid een chip (mogelijk al met gifkamer(?)), die nu te allen tijde
(bijvoorbeeld vanuit Israël) via de satelliet kan worden geopend. Dan is de persoon onmiddellijk
dood. Soortgelijke spelletjes met een fatale afloop kunnen nu op elk gewenst moment worden
uitgevoerd onder de niet-Joden.
In Noorwegen is waarschijnlijk al 100% van de lokale bevolking plichtsgetrouw gechipt, maar geen
enkele joodse burger. Met een dergelijke wereldwijde fraude zijn de banken en voedselbedrijven het
minst te vertrouwen. Dat betekent dat ze ons naar believen op elk moment kunnen doden.
Echte vrijheid betekent in dit opzicht dat we ons voedsel zelf produceren in plaats van door
buitenlandse bedrijven die we niet kunnen vertrouwen. Want wie het voedsel ook maakt, die heeft
de macht over ons als we het niet zelf maken.
De controle is praktisch nul!
Dat de controle echt absoluut nul is, hebben we gezien, zoals ik al zei, met de Mexicaanse
griepchips. Nu begint de WHO zich te verontschuldigen voor de varkenschips, maar de chips
blijven erin. Ook moet iedereen die een ziekenhuis binnenkomt vandaag de dag worden gechipt.
In de toekomst, zelfs als er maar 5 of 10% gechipt is, kun je nu elke pseudo-epidemie in werking
stellen. De Polen hebben de hele oplichting absurd gemaakt: Niemand werd gechipt, niemand kreeg
hypothetische varkensgriep! Het was allemaal gepland bedrog.
Als we ons afvragen wat dit alles met de voedseleconomie te maken heeft, moeten we weten dat in
de toekomstige oorlogen met chips, gif in voedsel en water en willekeurig op afstand bestuurde
kleine "drones" met ingebouwde minicamera's en minikanonnen zullen worden uitgevochten;
Zo kan bijvoorbeeld de hele Noorse bevolking (4 miljoen) met één enkele toetsaanslag worden
uitgeschakeld en een bepaalde religieuze gemeenschap kan dan het hele verlaten land voor zichzelf
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in bezit nemen. Strategisch gezien kan Noorwegen (met Spitsbergen) binnenkort een grote
betekenis krijgen als springplank naar het binnenste van de aarde. Bewoning van het binnenste van
de aarde (met ingang aan de pool) kan men dan niet langer verzwijgen.
Hoe dan ook, iets dergelijks kan ook worden bereikt met voedselvergiftiging. De mensen die alleen
koosjer voedsel eten, worden dan natuurlijk gespaard.
Een volk dat zichzelf niet kan of mag voeden, zoals nu het geval is met de genetisch
gemanipuleerde zaden, loopt het grootste gevaar. We kunnen ons de grootschalige teelt niet
veroorloven vanwege ruimtegebrek. Maar het moet zo zijn dat de meeste mensen in grote gezinnen
zich kunnen voeden met hun hectare grond. Ze zouden dan van hun overschot een groot deel van de
overige bevolking kunnen voeden. In ieder geval moeten we ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk
kassen hebben, die in de winter kunnen worden verwarmd (met gratis energie) en die ook in de
winter voor voedsel zorgen. Bovendien biedt het telen in kassen met name voor de oudere mensen
een bevredigende activiteit. De bewondering van alle familieleden is verzekerd, als ze prachtige
groenten hebben verbouwd. Geen vergelijking met de ongemotiveerde ouderen, die nutteloos
wegrotten in een bejaardenhuis voor de televisie, maar toch 4-5000 Euro per maand moeten betalen
(indien mogelijk). Als ze niet meer kunnen betalen, worden ze eruit geschopt.
Het hele on-systeem van een wegwerpmaatschappij is gewoon smerig.
Alles was slecht. We moeten dus een sociaal systeem van vrijheid en oprechtheid opbouwen waarin
de burgers en onze kinderen zich weer van de basis uit goed voelen, een sociaal systeem waarin
onze dieren hun plaats hebben, zelfs de planten, vooral de bomen.
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Justitie
Een staat kan slechts zo goed zijn als zijn rechtssysteem. De rechterlijke macht is in heel Europa en
Amerika volledig corrupt. Ik heb deze ervaring persoonlijk meegemaakt. De rechters zijn meestal
logebroerders of zelfs joodse logemeester. Alle belangrijke uitspraken zijn al beslist voor een
proces. Zelfs alle rechtbanken in Noorwegen moest ik aangeklagen wegens fraude (mijn advocaat
zei letterlijk: "...regelrechte fraude..."). Dit omdat zonder uitzondering in alle gevallen mijn klacht
om na te gaan of de Germanische Heilkunde correct is, niet ter sprake mocht komen. Bijgevolg
zouden ongeveer 100 Patiënten in Noorwegen per dag kunnen overleven met de Germanische
Heilkunde, terwijl op dit moment 100 Patiënten elke dag wreed sterven = worden afgeslacht!
Het enige dat besproken kon worden was of Dr. Hamer kwaadaardig was omdat hij zijn
Germanische (Heilkunde) niet had afgezworen en dat nog steeds niet wilde. De misdaad van de
Noorse Medische Vereniging en de Noorse rechterlijke macht, tot aan het hoogste gerechtshof
(Høyesterett) is hierdoor astronomisch. De test zou 2-3 dagen hebben geduurd. Maar in Duitsland
en Frankrijk is het eveneens niet anders. In het licht van dergelijke astronomische gerechtelijke
misdaden moet men zich afvragen of de hele constructie van justitie niet al vanuit de basis corrupt
is. De universiteit van Tübingen ontkent nu niet meer dat ze 29 jaar lang fraude heeft gepleegd. Alle
rechters hebben met het berog meegeholpen. Alleen al in Duitsland zijn 25 miljoen patiënten door
het bedrog opzettelijk gedood. En wie is er verantwoordelijk?
Het oorspronkelijk Romeinse, later Napoleontische "recht" is nu vervangen door duizenden
paragrafen zo misleidend dat men alles en niets kan beslissen, afhankelijk hoe de logemeester heeft
bevolen. Trouwens, er is bijna geen advocaat meer die niet lid is van een loge en dus een
logebroeder is. En de corrupte rechters samen met de corrupte advocaten maken dan de corrupte
oordelen die niets meer met gerechtigheid te maken hebben. Dat moet anders worden.
De individuele burger die op dit moment 250-300 euro moet betalen voor elk uur juridische
dienstverlening kan geen recht meer krijgen. Zeker niet als de uitkomst van het proces al van te
voren vaststaat. We hebben weer behoefte aan eenvoudig recht, dat elke huisvrouw kan begrijpen.
Waarbij geen advocaat nodig is, dat wil zeggen een recht dat gebaseerd is op gezond verstand.
Het is ook niet aanvaardbaar dat de journaaluitzendingen, zoals in mijn eigen geval in Noorwegen,
aanzetten tot haat en karaktermoord voor en tijdens het proces om de uitspraak te beïnvloeden of te
bepalen.
De verschillende gerechtelijke instanties zijn ook in heel Europa en Amerika een was en neus. Want
de rechter van de lagere instantie geeft discreet door aan de rechters van de volgende instantie wat
de logemeester heeft bevolen. De rest is routine.
Om rechter te worden, moet je 100 eden van conformiteit met het systeem afleggen. Dit houdt in
dat men moet hebben gekozen voor academische geneeskunde of (moord)geneeskunde, omdat dat
ook deel uitmaakt van het systeem. In het ideale geval moet een rechter vandaag de dag, vooral in
de hogere rangen behoren tot een bepaalde religieuze gemeenschap.
In de rechtspraak is er alleen sprake van controle in formeel-juridische zin, d.w.z. of de procedure
op formeel-juridische wijze is gevoerd. Maar misdaden, zoals de hierboven beschreven van de
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Noorse justitie, vallen niet onder "formeel-rechterlijk". In dit geval hoeft men de klacht gewoonweg
niet ter discussie te stellen. Meer is niet nodig voor de misdaad.
In principe hebben we weer Germaans recht nodig. De Romeins-Napoleontische wet van de
paragrafen heeft zich niet bewezenen heeft tot absurditeit geleid.
We hebben een grondige controle nodig. Vooral de rechters dienen door beëdigde ombudsmannen
gecontroleerd te worden. Deze mogen niet tot een loge of een staat in de staat behoren. De burger
moet weer het gevoel hebben dat hij recht wordt gedaan. Dit recht wordt gedaan door mensen met
gezond verstand, die ook zijn taal spreken en begrijpen en door niemand worden gecorrumpeerd.
Dit hangt ook samen met het feit dat de burger in de rechtbank zich geconfronteerd ziet met een
vijandig staatsapparaat dat door leden van staten in een staat is geïnstalleerd en dat beslist volgens
het motto: "Wiens brood ik eet, diens woord ik spreek."
Dit soort rechtspraak is vandaag de dag niet alleen corrupt, maar ook onwaardig en klaar om op elk
moment misdaden te plegen - zelfs in Noorwegen, maar nog veel erger in de rest van Europa.
In het rechtssysteem van een rechtsstaat hebben dieren en planten ook hun rechten, met name het
biologische recht op leven. Er moeten dierenadvocaten en dierenprocureurs zijn om ervoor te
zorgen dat de rechten van dieren effectief worden vertegenwoordigd. In principe heeft elk dier recht
op leven. Het is alleen biologisch beperkt door de natuur zelf om het biologisch evenwicht te
bewaren. Zodra we dieren en bomen niet meer als dingen zien, maar ze biologisch als
medeschepsels respecteren, dan regelen zich deze dingen zeer snel!
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Natuurlijke Kunst
In de kunsten, zoals muziek en schilderkunst, is de Universiteit van Sandefjord op sommige
gebieden al leidend in de wereld.

Muziek
De jonge professor van onze universiteit, Dott. Giovanna Conti, heeft een baanbrekende ontdekking
gedaan. Bijna alle werken van onze grote meesters (Bach, Händel, Haydn, Mozart, van Beethoven
etc.) hebben hun composities (bijv. in een symfonie elk deel afzonderlijk) - zonder het te weten volgens de 5 Biologische Natuurwetten van de Germanische Heilkunde ® geconstrueerd.
Ja, niet alleen dat:
Elk afzonderlijk deel bevat een volgens het Hamerse Kompas geconstrueerde conflictbelevingsschok, inclusief verloop.
En dat is nog niet alles:
Elke afzonderlijk deel bevat een Zinvol Biologisch Speciaalprogramma (SBS), dat we vroeger
beschouwden als 2 verschillende ziekten (een sympathicotone eerste en een vagotone "tweede
ziekte" [ontsteking, infectie etc.]).
Nu opent zich een heel nieuw onderzoeksgebied voor onze universiteit:
Het vinden van de conflicten van de componisten, die zijn weergegeven met noten of tonen in
plaats van met woorden beschreven, samen met de bijbehorende Zinvolle Biologische
Speciaaprogramma's (SBS), voor zover ze een fysieke uitwerking hebben.

Schilderkunst, dans, literatuur
Er is ook al een hoofdstuk over de Betekenisvolle Biologische Speciale Programma's in de
Schilderkunst. Verdere hoofdstukken over de andere muzikale gebieden, zoals dans, literatuur etc.
zijn in voorbereiding.
Alle natuurlijke kunst is gebaseerd op de Zinvolle Biologische Speciaalprogramma's van de
Germanische Heilkunde® .
Voor onze Germanische Heilkunde openen zich met deze natuurlijke kunst en de quasi
oermelodieën van de tweefasigheid volledig nieuwe therapeutische benaderingen van een causaalbiologische muziektherapie.
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Onderwijs en studies
De studie is vrij toegankelijk voor iedereen.
In principe zou de studie niet meer aan de universiteit moeten plaatsvinden (zoals in de
Middeleeuwen), maar via de computer thuis. De kostenfactor is 1% van de huidige kosten
(momenteel 50.000 € per student en per semester).
Er zijn twee soorten cursussen die worden aangeboden door tele-universiteiten, bijvoorbeeld in de
Germanische Heilkunde ® :
1. familie- en patiëntenschool met eindexamen
2. leerkrachten en geneeskundigen - Opleidingen
1e fase: met eindexamen
2e fase: met eindexamen
3e fase: met eindexamen
De examens in de familie- en patientenschool en in de leerkrachten en geneeskundigenopleiding
zullen worden gehouden in samenwerking met de Universiteiten van Oslo en Christiansand. Het
zijn dus ook staatserkende opleidingen. De taal van de examens zal voorlopig Duits zijn.
De andere universiteitscolleges inclusief hun examens worden op dezelfde manier gepland.
De Universiteit van Sandefjord ziet zichzelf als een intellectuele elite universiteit voor iedereen.
Uitgesloten van de universiteit en examens zijn leden van kringen of religieuze gemeenschappen
die betrokken zijn geweest bij de massamoord op patiënten.
Vanaf eind juni 2011 zullen er op de Sandefjord Universiteit patiënten- en medisch
afstandsonderwijs worden gegeven. Ze maken tegelijkertijd deel uit van een mogelijke studie.
De Universiteit van Sandefjord is fundamenteel verschillend van de meeste andere universiteiten.
Die lijken alleen specialistische kennis te geven, maar in werkelijkheid de studenten dogma's
inhameren die ze tot slaven moet maken.
Voorbeeld geneeskunde: In de onwetenschappelijke zogenaamde orthodoxe geneeskunde met zijn
5000 hypothesen zijn er inderdaad "feiten", zoals bloeddruk, laboratoriumwaarden, röntgenbeelden,
CT-beelden etc., maar de combinatie van de feiten met de 5000 hypothesen zorgt ervoor dat bijna
alles fout is.
Hier is een voorbeeld dat laat zien dat dit geen toevallige fouten zijn, maar opzettelijke misdaden
tegen de mensheid:
Al meer dan 150 jaar worden kanker en tuberculose strikt gescheiden gehouden, aanvankelijk uit
onwetendheid, maar de laatste 29 jaar zeker uit opzet.
Wanneer iemand in doodsangst is om een ander mens (of dier), groeit er in hem een solitaire
longenrondhaard.
Maar we onderscheiden: Als hij geen lucht kon inademen, zit deze solitaire rondhaard aan de
rechterkant. Als hij (bijv. bij bronchiale astma) geen lucht kon uitademen, zit de solitaire rondhaard
in de linker longvleugel. In beide gevallen is het adenocarcinoom, een soort van oorspronkelijk
darmweefsel. Het advies was dat de rondhaard onmiddellijk moest worden geopereerd omdat er
sprake was van kanker.
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De meeste patiënten gaan echter pas naar de dokter als ze nachtelijk zweten, hoesten en sputum
hebben, vaak hemoptoë (= bloedig sputum). In het verleden zou dit ongetwijfeld tuberculose zijn
geweest en zou het zijn behandeld als tuberculose (door middel van een ligkuur).
Vandaag de dag niet meer.
Er wordt helemaal niet meer op tuberculose onderzocht, maar toch "in de tuberculose geopereerd".
De uitslag luidt dan: "Centraal necrotisch rottende (in plaats van tuberculoserende) tumor. Er wordt
geen melding gemaakt van tuberculose. De tuberculose etter die zich in de centrale necrose bevindt,
wordt over het algemeen niet bacteriologisch onderzocht. Zo blijft de patiënt een "tumorpatiënt" en
brengt hij tot zijn 98% zekere dood € 500.000 in de kas. Als Tbc-patiënt slechts een fractie.
Bovendien: Als Tbc-patiënt zou je de patiënt moeten laten overleven, als tumorpatiënt kun je hem
executeren (met chemo). Maar dit betekent niet dat we in de Germanische Heilkunde ook niet af en
toe zo een rondhaard moeten opereren. Want als we in speciale gevallen weten dat een operatie een
lager risico heeft dan een lange genezingsfase van TB, bijvoorbeeld met mogelijke bloedingen in
grote holtes en pneumothorax, dan kan een operatie eventueel gunstiger zijn.
Je kunt dus zien hoe de feiten (als je ook de mycobacteriën onderzoekt) kloppen.
Maar ze moeten niet op centraal bevel worden onderzocht (religieuze kringen?). De hele
geneeskunde is dus totaal onwetenschappelijk en leugenachtig. Ze vecht een 29 jaar oude strijd
tegen de Germanische Heilkunde (GNM) met betrekking tot de niet-Joden. Een dergelijke mate van
onmenselijke massamoord is bijna onvoorstelbaar voor een menselijk brein. Het volk wordt bewust
tot slaaf gemaakt door het opzettelijke bedrog en indien mogelijk worden ze allemaal gedood
(afgeslacht).
De Universiteit van Sandefjord voert onvoorwaardelijke waarachtigheid in haar vlag.
Net als in de geneeskunde, is het praktisch in alle wetenschappen.
Bijna alles is leugens en bedrog.
Men moet in alles geloven:
Aan de maanlanding
Jahweh en Jezus
11 September
Holocaust
Oorlogsschuld
Academische geneeskunde
Je moet het met alles eens zijn:
Multiculturele samenleving
EU
Bezetting en bezetter - gedurende 65 jaar
Verlies van de helft van ons land
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Het doden van 40 miljoen Duitsers in de Tweede Wereldoorlog, waarover niet besproken mag
worden
Vernietiging van 25 miljoen niet-joodse patiënten door chemo en morfine.
De waarheid wordt achtergehouden:
De 5 biologische natuurwetten van de Germanische Heilkunde ®
Dat de aarde mogelijk hol is
En nog veel meer!
Alleen wetenschap die met al deze dogma's overeen komt is toegestaan, d.w.z. dat er geen
onafhankelijke wetenschap is. Maar de pseudowetenschap, die als conditio sine qua non slechts
leugens heeft, is geen wetenschap.
Zoals ik al zei, de universiteit van Sandefjord is de waarheid toegewijd. Ze wijst het per statuut af
zich als een religieuze gemeenschap of kerk op onbewezen dogma's te orienteren. Waarachtigheid,
vrijheid, waardigheid en eerlijkheid zijn onontbeerlijk voor de Universiteit van Sandefjord.

19

Eindbeoordeling
De Universiteit van Sandefjord probeert een denkschool te zijn voor een ideale staat die niet alleen
als model kan dienen voor Duitsland, maar voor elke andere staat. Of de andere staten ook voor de
Germaanse vorm van vrijheid zullen kiezen, is aan hen.
Aan de andere kant is er waarschijnlijk niets ideaaler op het gebied van geneeskunde en gezondheid
dan de Germanische Heilkunde op wetenschappelijk en biologisch maatschappelijk gebied - zonder
een enkele hypothese.
We hebben gezien dat alle grootschalige verenigingen van volkeren vreselijke gevolgen hebben:
Laten we alleen denken aan onze multi-culti-vervreemding en vernietiging - met vernietiging van
ons volk.
Denk aan de totale plundering van ons volk door de quasi wereldwijde sprinkhanen-roversbende
van Amerikaanse bedrijven - in opdracht van een bepaalde religieuze gemeenschap.
Denk aan de WHO-maatregel over de inplanting van varkenschips.
Denk aan het genetisch gemanipuleerde voedsel dat wordt gecontroleerd door grote bedrijven staten binnen staten!
Alleen daar waar we over onszelf kunnen beschikken, kunnen we vrij zijn. Anders beslissen
willekeurige verenigingen van broeders of hun meesters over ons.
Dit wordt democratie genoemd!
Het belangrijkste is dat de mensen, dat wil zeggen de gewone burger, alles transparant kan
controleren.
Het gaat immers om hem, ons, onze kinderen en ouders.
En we mogen niet toestaan dat vreemden in Brussel over ons beslissen. Ze hebben geen interesse in
onze families of in ons volk, omdat ze alleen geïnteresseerd zijn in hun eigen religieuze
gemeenschap, zoals we hebben gezien bij de inplanting van de vogel- en varkensgriepchip.
Met de Germanische Heilkunde hebben we de unieke kans om onze vrijheid te herwinnen.
Laten we deze kans gebruiken!
Ryke Geerd Hamer, M.D.
Rector van de Universiteit
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