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FAKTISK.NO AS og Faktasjekking!  

Faktasjekk Nr. 1

Vi ber aksjeselskapet FAKTISK.NO AS være så vennlig å faktasjekke 1814 Grunnloven.
Deretter ber vi dere bekrefte at – Den Kongelige Norske Regjering - IKKE er folkevalgt.
Fordi Kongen arver Regjeringsmakten.

Vi viser i den anledning til 1814 Grunnlovens §1.

«§ 1.
Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. 
Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.»

Kongen arver altså regjeringsmakten.
Og Kongen velger også selv sitt råd også kalt Regjering. Jfr. Grunnlovens §12.
Dette rådet er kongens råd og ikke folkets råd. 
Derav begrepet «Kongen i statsråd».
Dette valget av et råd, er ene og alene kongens valg.
Derfor har vi ikke et folkevalgt råd, en folkevalgt Regjering.
Kunne vi derimot hatt direktevalg av Regjering, kunne vi skrotet Stortinget og 
stortingsvalg.

Når vi nå IKKE har en folkevalgt Regjering, så forteller det oss klart, tydelig og definitivt 
at vi heller IKKE har Demokrati. Det forteller i tillegg at Stortinget ikke har noen makt, 
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og er derfor en politisk illusjon og et bedrag.

Når denne Regjeringen så klart og tydelig ikke er folkevalgt, hva er den da?  
Da er den uomtvistelig en privat Regjering. Og folk og nasjon er også meget sterkt 
preget og skadet av denne Private Diktatoriske Kongelige Regjeringen.

Faktasjekk Nr. 2

Vi ber FAKTISK.NO AS også bekrefte at 1814 Grunnloven er UGYLDIG, fordi §§ 1 og 2 
står i motstrid til hverandre.

Hold teksten i §2 opp mot teksten i §1.

«§ 2.
Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. 
Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.»

Fordi et Kongedømme er et Enevelde og et Enevelde er et Diktatur er det komplett 
umulig å sikre Demokratiet i dette Kongedømmet.
Man kan IKKE sikre et Demokrati i et Diktatur.  
§§ 1 og 2 alene senker hele Grunnloven.

Faktasjekk Nr. 3

Influensa – C O V I D  er en Elektrisk Sykdom. 

Pandemiene er et resultat av elektrifiseringen med påfølgende industrialisering. 
Alt ettersom elektrisiteten ble utbygd i land etter land, og område etter område fulgte 
pandemiene hakk i hæl. 
Denne kunnskapen og enorme forskningen om elektrisiteten gikk i glemmeboken, men 
er nå løftet frem i lyset igjen av Arthur Firstenberg i hans bok «The Invisible Rainbow». 

Denne tykke, og i disse tider enormt viktige boken er nå oversatt til norsk av Einar Flydal 
med tittelen «Den Usynlige Regnbuen».  

Boken "Den Usynlige Regnbuen" er et direkte forsvarsverk mot å bli tvangsvaksinert. 

FAKTISK.NO AS med sine samtlige Faktasjekkere bes derfor om å lese denne boken og 
deretter faktasjekke all den forskning som ligger til grunn for at Influensa/Covid er En 
Elektrisk Sykdom.  
Og her melder det uungåelige spørsmålet seg – Hvor er viruset?

Så ber vi FAKTISK.NO AS  informere det norske folk om all forskning som er gjort 
vedrørende elektrisitetens påvirkning på folkehelsen slik det er beskrevet og redegjort 
for i Arthur Firstenbergs bok «Den Usynlige Regnbuen».
Det gjelder også de øvrige elektriske helseproblemer som er beskrevet i boken.  
Alle referanser til forskningen er å finne i Arthur Firstenbergs bok. 
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Dette vil være en faktasjekk til gavn for hele menneskeheten.
Hetsing av ytringsfriheten slik FAKTISK.NO AS bedriver er ikke til gavn for noen.

Boken «Den Usynlige Regnbuen»  er å få kjøpt her: 
https://www.z-forlag.no/produkt/den-usynlige-regnbuen/

De stjal vårt land.
                                                   
AS NORGE er ikke et land for Folket, men en bedrift for Kongen og hans bakmenn.    

1814 Grunnloven er grunnlaget for etableringen av AS NORGE og har siden da fungert 
som en bedrift, altså et «forretningsministerium» med Kongen som eier, og direktør for 
bedriftsledelsen (den såkalte regjeringen) og dens avdelingsledere (såkalte ministre).

Slik ble også USA stjålet fra det amerikanske Folket i 1871 da landet ble omdannet til US 
Incorporated, et aksjeselskap, altså AS United States istedenfor, United States of 
America, USA. Det er en vesentlig forskjell.  Amerikanerne var da ikke lenger 
amerikanere og innbyggere av landet, men citisens – slaver i et firma.

Det er det samme i AS NORGE, der innbyggerne bare er statsborgere (citicens), slaver 
med visse privilegier også kalt velferd. 
Vi er ikke nordmenn og har ingen rettigheter i dette firmaet.

Statsministeren arbeider for Kongen og hans private firma AS NORGE og verdsettes 
etter hvor mye profitt vedkommende kan få ut av AS NORGE. 

Dette er et parasittisk system som vi i Folket Direkte skal endre med Folkeviljens 
Fundament, den Alternative Grunnloven, Norges Grunnlov   av   17. mai   2019  , slik at Folket
kan ta landet Norge - tilbake til Folket.

Nå har vi belyst hvorfor Folket IKKE får velge Regjeringen og hvorfor vi IKKE har 
demokrati i Norge. Man kan ikke ha en politisk organisasjon som et Storting i en bedrift - 
et AS NORGE.

Hele Stortingsordningen er derfor et bedrag og en svindel.
Stortinget er en ILLUSJON i kjempeformat.
Ingen normal tryllkunstner skulle kunne klare å fremføre en slik illusjon. 
Denne stortings ILLUSJONEN er imidlertid et mesterverk som nå er avslørt.

For at Folket skal kunne ta landet Norge tilbake må flertallet av den norske befolkningen
godkjenne denne Alternative Grunnloven, Norges Grunnlov av 17. mai 2019, i en 
JURIDISK Bindende Folkeavstemming. 
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For det er Folket og bare Folket, som rettmessig kan godkjenne en Grunnlov for landet.

FAKTISK.NO AS bør nå forstå at systemet vi som folk og nasjon lever under ikke er på 
folkets side, men tvertimot.

Vi har et privat og uomtvistelig diktatorisk system som omtales som Parlamentarisme
med en såkalt  «regjering» og et såkalt «storting».  

Dette diktatoriske systemet har avhendet folkets rettmessige eiendom, naturressurser 
og realverdier.

Vi merker oss hva FAKTISK.NO AS skriver på sin egen hjemmeside, nemlig 
redegjørelsen for all økonomisk støtte som FAKTISK.NO AS faktisk får. 
https://www.faktisk.no/om-oss/finansiering 

Og vi spør i den anledning hvordan dere selv vurderer uavhengigheten til de og dem 
dere får den økonomiske støtten fra, i forhold til det dere presenterer som faktasjekk? 
Det gjelder både økonomisk og politisk.

På hvilket lovlig grunnlag har et privat Aksjeselskap FAKTISK.NO AS lov til å sjekke et 
helt folk, og så har dere ikke en gang sjekket 1814 Grunnloven om den er uten falskhet 
svik og bedrag?  Og så hindrer dere folk i å kunne ytre seg.

Og denne politiske forretningsvirksomheten driver dere uten at det foreligger noe som 
helst lovbrudd.

Dere har frekt og freidig i Globalismens ånd oppnevnt dere selv til å være et ytrings og 
tanke og politi.

Og til å drive denne politiske forretningsvirksomheten får dere penger i bøtter og spann 
fra diverse givere, som dere selv har redegjort for på egen hjemmeside.

Den korporative globalist staten rykker stadig fremover og det skal det settes en 
STOPPER for.

I anledning dette vårt åpne brev ber vi ikke om et svar.  
Vi forlanger et svar fra FAKTISK.NO AS innen 14 dager.

Med hilsen.

Grasrotbevegelsen Folket Direkte

Lars Rønbeck
Leder

Roger Gill Robert Aasen
Nestleder Org. Medarbeider.
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