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Jordens överbefolkning är genom dess mänsklighet den mest grundläggande defekten på
denna världs samtliga liv såväl som alla livsformer och planeten själv. Ut ur
överbefolkningsdefekten resulterar samtliga tänkbara defekter i modern tid, genom dem
blir det mänskliga livet ovärdigt och varje existens långsamt men säkert förstört och
förintat; genom människans egen skuld, som så gärna ser sig själv som 'skapelsens krona',
men däremot är så titt den grad slagen med blindhet, att han inte förmår att se sin planets
och alla livens förstörelser och förintelser som han på ett särartat sätt ställt till med. I
synnerhet sedan år 1844, i början av den första övergångsfasen till Vattumannens tidsålder,
har genom den blixtsnabba tekniska och kemiska utvecklingen, i samband med den
våldsamt stigande överbefolkningen, som för allt liv och planetens dödliga öde, tagit sin
bana i form av förstörelse och förintelse på alla sätt. Redan har förstörelser, utrotning,
exploateringar och förintelser ägt rum som aldrig återigen kan bli gottgjort. Detta stämmer
på såväl den fullständiga utrotningen av många djur-, fågel - och insektsarter som också
på de förstörelser och förintelser av klimat, natur och miljö osv.; som inte heller går att
gottgöra; men således stämmer detta också med människornas exploatering av jorden,
som de till den grad har utsugaraktigt bemäktigat sig såväl jordens petroleum och malmer
som också jordgaser och kristaller och mineraler, så att jorden långsamt men säkert töms
på allt det som människan behöver för sitt leverne. Men det som en gång är exploaterat
och förbrukat eller helt enkelt förslösat, det är för alla tider oåterkalleligt förlorat, då
planeten aldrig förmår att regenerera det mer.
Genom den ohejdbart växande överbefolkningen måste jorden i varje hänseende alltid bli
mer och mer exploaterad, varigenom slutligen planetens hela liv såväl som alla därpå
existerande livsformer blir hotat, förstört och förintat och utrotat. Och idag råder faktiskt
inget tvivel mer hos var och en som tänker logiskt och förnuftigt liksom ansvarsmedvetet,
att varenda framträdande oförrätt och allt lidande nu för tiden endast och allena kommer
ur resultatet av den oerhörda överbefolkningen, som under loppet av de närmaste 60 åren
fördubblas, om det inte genomförs rigorösa radikal-och tvångsåtgärder i form av lämpliga
lagar och förordningar. Detta betyder, att om inga befolkningsdämpande åtgärder
vidtages, då kommer det fram till år 2055 att vara tolv (12) miljarder människor som
befolkar jorden, vilket betyder, att då kommer snart skräck-science-fictions-historier att
framträda som en verklighet, som beskriver, att varje centimeter livsrum ransoneras, varje

miljönedsmutsning också av minsta slag likaså bestraffas med döden, såsom också det
officiellt otillåtna avlandet och födandet av efterkommande, medan de åldrande
människorna blir skickade in i döden genom statliga 'likvideringsinstutioner' varefter deras
kroppar och organ då blir omarbetade till gröna, blåa, bruna eller gula livsmedelstärningar,
som den hemska överbefolkningen då blir uppfödd med. Visserligen är det för närvarande
ännu skräckvisioner, men om det inte snart blir gjort något mot den grasserande
överbefolkningen, då skulle det här mycket snart kunna bli till en bitter verklighet.
Begynner jordemänniskan ändå omkring år 2000 med överbefolkningens rigorösa
reducering i form av en världsomfattande och strikt födelsekontroll och med alla övriga
erforderliga åtgärder, såsom dessa är beskrivna i skriften 'Kampen mot överbefolkningen',
då dröjer det runt 100 år fram till den tidpunkt, då jordemänskligheten har reducerat sig till
omkring hälften. Överbefolkningens antal kan räknas till 5 876 884 07S (5 miljarder, 876
miljoner, 884 tusen och 79 stycken) från mitten av år 1993, vilket motsvarar det verkliga
faktumet; motsvarande runt 400 miljoner fler människor, än vad som blir påstått av
folkräkningsämbetsverken och statistiker. Snabbt agerande är alltså nödvändigt, och
därmed är alltid följande att tänka på med hänsyn till överbefolkningsgisslet;
1) att samtliga framträdande lidanden på jorden och hos denna mänsklighet, såväl som
hos alla andra livsformer och hos miljön och själva planeten, endast och allena är
betingade genom den mänskliga överbefolkningen.
2) att alltså samtliga defekter, som t.ex. hungersnöd, energiknapphet, farsoter och
epidemier, miljöförstöring, urartning, terrorism, diktatur, anarkism, slaveri, människohandel,
utbredning av förgiftat och normalt avfall, rashat, brist på näringsmedel,
regnskogsförstörelse, kulturskogsförstörelse, kulturlandsförstörelse, förstörelse av familjen,
stark utländsk dominans, likgiltighet, känslolöshet, brist på vördnad, respektlöshet,
livsångest, drivhusatmosfär, vatten-nedsmutsning, hat mot asylsökande, radioaktiv
strålning och kemisk nedsmutsning av vattendrag, luft, växter, livsmedel och människa och
djur, kriminalitet och våldsbrott såsom mord, massmord och dråp osv., alkoholism,
främlingshat, utlänningshat, förtryckande, hat mot nästan, extremism, sektetism,
drogbegär, djurutrotning, krig, våld, tortyr och dödsstraff, misshushållning, jord- och naturliksom människoexploatering, växtutrotning, hat, laster, svartsjuka, egoism,
maktfullkomlighet, kärlekslöshet, ologik, falskhumanitet, bostadsbrist, livsrumsknapphet,
trafikökning, arbetslöshet, sammanbrott av sjukvården, sammanbrott av åldringsvården,
sammanbrott av avfallshanteringen, fullständig natur- och livsförstörelse, kaos på alla håll
och kanter osv. osv. som endast och allena i modern tid kan ledas tillbaka på den hemska
och ständigt vidare ökande överbefolkningen,
3) att mellan de olika grasserande lidandena av alla slag på jorden finns ett direkt eller
indirekt överbefolkningssammanhang och i dag finns det inte längre några som helst
defekter som inte vore betingade av överbefolkningen,

4) att jordens situation liksom människornas i avseende på mänsklighetens proportion,
liksom djurens situation och växter och insekter osv. dessutom ändå är väldigt mycket
värre, än det som beskrivs i vår skrift 'Kampen mot överbefolkningen',
5) att varje människa som förnekar frågorna om sanningen beträffande överbefolkningen
och som på något som helst sätt håller fast vid en falsk humanism, det gäller såväl
överbefolkningsgisslet såsom också förvekligandet, befrämjar jordemänniskornas falskhumanitet och vilseledande och därmed också detta oförstånd för livet självt, liksom också
för alla livsformer och planeten, varur det resulterar, att överbefolkningen blir än mer
ohejdbart underblåst,
6) att den förnekande inställningen gentemot sanningen och bekämpningen beträffande
den ohållbart stigande överbefolkningen är farligt förintelsebefrämjande gentemot hela
det jordiska livet och bidrager till, att det jordiska människosläktet genom sin ohejdbart
växande överbefolkning långsamt men säkert inte bara förstör sig själv, utan samtliga liv
på planeten och även denna själv,
7) att när det gäller frågorna om förstörelse och förintelse av den jordiska miljön, naturen,
växternas liv, människa och djur och planeten själv, är klockan inte fem minuter i tolv, utan
för många av defekternas händelser på jorden slår klockan nu precis tolv, emedan på
många andra håll av jordemänniskornas förstörelse och förintelse genom
överbefolkningen, är tolvslaget redan räddningslöst överskridet och ingen räddning är
längre möjlig,
8) att den som inte insett, inte fattat, inte förstått dessa sanningar och inte sanningsmedvetet börjat kämpa mot alla lidanden, som endast och allena uppstår ur det
omättliga vidundret överbefolkningen, är livsfientlig och oduglig och inte på något sätt
vare sig känner eller bär det erforderliga ansvaret, som är nödvändigt för att vara en verklig
människa, respektera och hedra livet liksom att kämpa för människornas fortbestånd på
planeten jorden och för alla planetära och skapande givna jordevandringar,
9) att också ni med varje fiber i era kroppar och liv bär medansvar för alla defekter på
jorden, men sålunda också därför bär ansvaret för, att hela det jordiska livet i varje form
kan fortsätta att vara bestående och åter växa, frodas och blomstra,
10) att ni även så måste bära ansvaret för tillvaron och fortbeståndet i ert eget liv, liksom
också ansvaret för tillvaron och fortbeståndet för era medmänniskors liv, er nästa, era egna
släktingar och samtliga avkomlingar liksom deras och återigen deras avkomlingar osv.,
11) att ert liv därmed inte är avslutat och inte slutgiltigt förbi, när ni genom döden går
hädan från den här världen, utan att ni genom en reinkarnation åter kommer hit som
människa och kommer att leva på den här planeten, och närmare bestämt i enlighet med
hur världen då kommer att se ut i framtiden, antingen som den genom ert

ansvarsingripande eller som den genom er ansvarslöshet och alltså beroende på hur
hjälpen formats- alltså negativ eller positiv form,
12) att ni alltså är medansvariga för allt och alla på jorden och detta ansvar kan helt enkelt
inte undvikas genom dumma svar och reaktioner, således varken genom dumma yttranden
och förolämpningar, eller genom hotelser eller storhetsvansinnigt beteende och uppförande,
13) att titel osv. är utan betydelse och vittnar heller inte om, att människor som bär sådana
titlar, vore ansvarsmedvetnare, mer bildade eller på något som helst sätt bättre och
förståndigare än just människor, som inte kan ståta med högre tilltalsformer, vilket tyder
på, att såväl människor med eller utan titlar - det spelar ingen som helst roll om det är
kvinnliga eller manliga - har samma rättigheter och förpliktelser och ansvar beträffande
livet, dess försörjning, skydd och fortbestånd,
14) att den ohejdbart växande jordiska överbefolkningen som är grunden till allt lidande på
jorden, bara kan bli stoppad, begränsad och reducerad genom radikal- och
tvångsåtgärder, närmare bestämt på det sättet, att genom utarbetade och giltigt
framkomna lagar lanseras och genomförs de erforderliga radikalåtgärderna
världsomfattande i varje stat/land,
15) att den jordiska mänskligheten sedan gammalt bara genom lagligt fastställda och
genomförda radikal- och tvångsåtgärder förmådde att skapa en halvvägs livsbestående
samhällsordning, varvid - än i dag - varje lagstiftning eller lagförordning motsvarar en
tvångs- och radikalåtgärd, som varje rättskaffens medborgare i vanliga fall motståndslöst
och utan knorr infogar sig i, eftersom han vet, att genom de här tvångs- och radikalåtgärderna, som i dag helt enkelt blir kallade lag och ordning, är säkerhet och ordning
givna och garanterade, varigenom medborgarna får vara försäkrade sina liv och ägodelar,
16) att ordnings- och säkerhetsgaranterade radikal - och tvångsåtgärder på inget vis
inskränker människors frihet, ty varje människa som är livsbejakande och medveten om sitt
ansvar uppställer i och för sig själv samma regler för hela sitt liv och för sin livsföring, om
han ansvarsmedvetet bejakar livet och omhuldar och beskyddar detta,
17) att bara de ansvarslösa avvisar lag och ordning och följaktligen också radikal- och
tvångsåtgärder, när detta är erforderligt för att skydda livet, dess fortbestånd och dess
evolution osv. och att de ansvarslösa är brottsliga element i denna form, som själva
missaktar rätten till livet, liksom också rätten till livet för varje livsform,
18) att rätten till livet för varje livsform bara kan bevaras och skyddas, om varje människa
därför är beredd att bära det fulla ansvaret och också står för det,
19) att rätten till livet för varje livsform, om det så är människa, djur, växter eller planet,
aktas och därmed behandlas i enlighet med det,

20) att rätten till livet för varje livsform bara kan bevaras och skyddas, om lag och ordning
är garanterad liksom tillräckligt fritt livsrum, tillräckligt med näring, frihet och tillräckligt
välstånd för var och en, livsnödvändig förståelse för nästan, kärlek till nästan och ansvarsmedvetenhet gentemot allt liv, men som bara och i varje fall kan vara garanterat hos
en befolkning, som är anpassad för planeten jorden, som efter ytterst precisa beräkningar
förmår att producera och ge livsbetingelser och näring, som är alldeles tillräckligt i överflöd
för 529 miljoner människor.
Behövde jorden en gång i tiden runt 2,5 miljoner år, från allra första början av de först kreerade jordemänniskorna fram till år 1820 efter Kristus, för att åstadkomma en (1) miljard
människor, så behövdes det för jordens människor ytterligare bara 173 år fram till mitten
av år 1993 för att överträffa denna naturliga fortplantningsgång drygt femfaldigt med ett
befolkningstal av, hör och häpna, 5 miljarder, åttahundrasjuttiosex miljoner, åttahundraåttiofyra tusen och nittiosju stycken = 5 876 884 097. Detta är uppgifter som är ytterst exakta
och grundar sig på noggranna krönike och räknemässiga fakta; i motsats till de rätt
slarviga uppgifter av de jordiska statistikerna och den officiella folkräkningen osv.
Hur den jordiska befolkningen inom bara 173 år utvecklade sig till en oerhörd och redan
förstörande och förintande verkande överbefolkning av 5 876 884 097 människor framgår
av följande mycket noggranna lista, som språngvis går tillbaka till år 1 av den kristliga tideräkningen:
År efter Kristus
1
500
1000
1300
1500
1600
1700
1750
1800
1810
1820
1840
1860
1880
1890
1900
1905
1910
1915

Befolkningstal
102 465 703
198 847 080
293 408 074
374 079 611
406 100 043
463 618 432
536 718 004
607 407 320
892 333 410
1 050 477 301
1 101 042 001
1 203 561 400
1 304 540 000
1 506 462 002
1 607 493 000
1 660 990 034
1 689 987 973
1 810 900 001
1 844 760 039

1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993

1 912 000 432
1 912 964 447
2 207 034 890
2 350 481 002
2 400 389 101
2 550 108 498
2 600 047 000
2 784 382 444
3 050 382 081
3 250 798 000
3 500 100 000
3 700 641 801
3 783 847 320
3 889 992 910
4 090 799 983
4 604 031 892
4 800 411 000
5 149 979 380
5 367 887 093
5 876 884 097

Jordemänniskorna måste alltid undervisas genom återupprepande av ord och fakta om
sanningar i många slags avseenden och så även i hänseendet av överbefolkningsgisslet,
genom den hemfaller det totala jordiska livet och tillvaron åt förstörelse och förintelse.
Människorna är redan till den grad så human- förvekligade att de inte längre klarar av ett
förnuftigt tänkande, att de med avseende på uppfyllandet av alla deras egna sjukliga begär
önskningar och förhoppningar, tänker och handlar inhumant, kriminellt och brottsligt
gentemot allt livsberättigande och livsdugligt liv och gentemot omvärlden, naturen och livets existens, Utur detta falskhumana och själviska tänkande blir också lag och ordning och
alla varats skapande riktlinjer missaktat och förkastat, därför att var och en bara tänker på
sig själv och bekymrar sig på inget vis om samtliga livs verkliga existens. Utur det här
tanke- och handlingssättet, som är sprunget ur själviskhet, kommer också människornas
fortbestånd och alla livens nödvändiga tvångs- och radikalåtgärder att bli bekämpade och
förnekade, vilket bevisar, att dessa falskt tänkande inte förstår och inte har fattat vad
dagsläget kräver, varför de revolterar mot detta. Men det här å ena sidan ytterst själv- och
egoistiska och å andra sidan falskhumanistiska tänkandet är brottsligt gentemot allt liv och
leder till det, att sanningens alla fakta blir missaktat och kampen mot överbefolkningen blir
avvisad och utur detta resulterar allt lidande i världen.
Mot undergången av den jordiska mänskligheten och alla övriga liv hjälper inte några som
helst skenåtgärder eller manövreringar under förevändningar som blir företagna och
genomförda av dessa världsförbättrare, felaktigt tänkande ansvariga, lögnare, myndigheter
och de mest olikartade organisationer, såsom miljöskydd, världs-barnhjälp, utvecklingshjälp, hungershjälp och troshjälp osv. Allt beträffande detta är absolut ändamåls- och

meningslöst, om inte roten till det onda blir uppgrävd och bekämpad, nämligen såsom vid
överbefolkningen, som måste bekämpas och hejdas genom ett rigoröst och radikalt
världsomfattande och målinriktat födelsestopp och genom de övriga erforderliga
åtgärderna. Detta är den enda möjligheten och den enda vägen att förhindra förstörelsen
och undergången av jordemänskligheten, hela natur- och djurvärlden och planeten. Den
som inte insett eller vill inse detta, den är antingen dum eller för feg för att se den faktiska
sanningen i ögat. Sådana är inte bara negativa gaphalsar mot samtliga livs existens, utan
också ansvarslösa falskhumanister, som genom sitt tänkande och handlande inte bara
hotar allt liv, utan också förstör det.
Sannerligen, sanningen kan inte sägas en enda gång med falskhumanistiska diplomatiska
ord, utan endast och allena med ofta återupprepade träffande hårda och odiplomatiska
ord, som inte skyler över sanningen och dessa redogörande ord, som skoningslöst redogör
de verkliga fakta, gör bara att människorna därigenom känner sig träffade och angripna,
varur de också reagerar motsvarande och begynner att intensivt befatta sig med den effektiva sanningens faktum. Genom denna reaktion kommer då deras verkliga inställning till
uttryck, alltså med eller utan förstånd och blir uppenbar hos de beträffande människorna,
det står väl helt klart för var och en. Förståndiga och icke makt-fullkomliga låter sig i regel
informeras och undervisas - under det att oförståndiga maktfullkomligt alltid ifrågasätter
allt, har inga verkliga kunskaper över en exakt situation, tänker fel och vill på ett obefogat
sätt undervisa de klokare och förolämpa dessa som kättare och agitatorer och som kritiker
- bara för att de inte är tillräcklig stora nog i sitt förstånd för att inse och förstå den faktiska
sanningen - eller emedan de bär en titel och felaktigt tror att de vore mer vetande, mer
lärda och bättre än andra, som inte har en titel. Men hur oerhört lurar sig ändå dessa
titelbehängda, för vilka regeln bevisar, att deras ljus inte ens förmår belysa skäppan inifrån.
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