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Barnekorstogene gjentar seg
Av  Dag Myhre  - 26. januar 2020 | 08:01
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Er Greta Thunberg et moderne fenomen som bekrefter at historien alltid gjentar seg?

Fire store og mislykkede korstog i perioden 1094–1204 �kk ikke bevegelsens pådrivere til å

spørre seg om det var noe feil med mål eller middel. I stedet holdt omreisende in�uensere

vekkelsesmøter hvor de truet sine tilhengere med evig fortapelse om de ikke tok opp korset.

Les også: Tobakksmilliardær om Davos: – Det er viktigere at Greta Thunberg er her, enn at

Trump er her

annonse

Rundt 30.000 barn fra alle land utvandret til Det hellige land. Den gang, som nå, klarte voksne

å tenne en religiøs ild i barns sinn, som var fullstendig uten kontakt med

virkeligheten. Middelhavet delte seg ikke som barna ble fortalt, og islams kalifat ble ikke

beseiret selv om de aldri så mye trodde Gud var med dem.

Initialisering kan være et ord som beskriver et samfunn eller en kultur som gjør barn til de

klokeste og voksne til de som skal lære av dem.

I alle tider har mennesker hatt respekt for alder og erfaring og modning som kommer med

det. Barn skal lære av sine foreldre, besteforeldre, ikke omvendt.

«Lær deg å rydde rommet ditt før du skal lære voksne å styre verden!»

annonse

I dag er det snudd rundt til at voksne skal lære av barn uten livserfaring. Fordi barnets følelser

har mer verdi en voksnes utdannelse og erfaring. Hva slags mennesker er det som vil ha oss til

å tro slike ting?

Å holde en 16 åring med et autistisk syndrom foran seg i klimadebatten er som et menneskelig

skjold, som skal beskytte de voksne fra kritisk debatt. Vi kan jo ikke angripe et barn! Det får jo

ikke sove om natten og kan bli engstelig.

Det vi ser rundt oss minner om barnekorstogene i middelalderen der barn ble grepet av et

religiøst hysteri som ikke lot seg stoppe.

Les også: Trump: – Skulle gjerne møtt Greta Thunberg

Disse «Rottefangerne fra Hamlen» har lykkes i å fordreie hodene til titusenvis av unge som er

grepet av panikk og tror jorden går under før de blir voksne. Det skal komme en dag da disse

må stå til ansvar for denne forførelsen og misbruket av barn.
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Kjøp Helge Lurås sin nye bok her!

Dag Myhre
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Ikke gi bort ytringsfriheten • for 13 timer siden

• Svar •

Denne St. Greta-religionen har spredt seg til Det Norske(?) Storting og regjeringen.
Finnes det overhodet noen ingeniører eller realister i norske politiske styringsorgan?

 29△ ▽
Prentesvarten  • for 13 timer siden

• Svar •

> Ikke gi bort ytringsfriheten

Aldri et ord fra klima-Greta om alle ran, voldtekter og drap mot kvinner og barn
«hemma i Sverige», det er en ikke-sak for henne og hennes tilhengere.

 15△ ▽
Per Erling Sagmoen  • for 8 timer siden

• Svar •

> Prentesvarten

Er hun for "hemmad"?:):):)
 2△ ▽

BeeBop911  • for 13 timer siden

• Svar •

> Ikke gi bort ytringsfriheten

Det er ikke karrierefremmende eller økonomisk lønnsomt å gå i mot religionen.
 10△ ▽

Odd Karlsen  • for 11 timer siden

• Svar •

> BeeBop911

Utrolig hvis politikere er så selvdestruktive i sin jakt på internasjonale
stillinger. Jeg tror politikere mangler gangsyn, - dumme om du vil.

Ref. NAV skandalen: politikere, byråkrater, jurister, departement, domstoler -
"alle" har akseptert at syke med psoriasis- eller isjiaspasienter skal fengsles
for en tur til varmere strøk!?

 3△ ▽
Kaj R. Nilsen  • for 8 timer siden

• Svar •

> Odd Karlsen

You can't fool all the people all the time.
But the whole government can easily fool itself most of the time.

 2△ ▽
Bjart_S  • for 11 timer siden

• Svar •

> Ikke gi bort ytringsfriheten

Nei, våre politikere er dumme som brød! Totalt uten sunn fornuft eller klokskap!
Sånn går det når landet er styrt av kjerringer!!!

 9△ ▽
freespeechforever  • for 12 timer siden • edited

• Svar •

> Ikke gi bort ytringsfriheten

Neppe i norske politiske styringsorgan; der er folk med tendenser til rasjonalitet for
lengst silt vekk. Det samme gjelder MSM, hvilket er minst like beklagelig.
I befolkningen derimot finnes nok realister, både med og uten ingeniørutdanning.
Imidlertid brukes stigmatiseringsklubba så hardt og effektivt, at de sosiale
omkostningene er for store for mange, som nok kunne tenke seg å være med i et
reelt og realistisk ordskifte, både om klima, om migrasjon, og om samfunnsbygging
generelt.

 5△ ▽
Høyre Tok inn en terrorist  • for 12 timer siden

• Svar •

> Ikke gi bort ytringsfriheten

På skolen lærte vi at de som leser og husker historien kan se hva vi har i vente.
 4△ ▽

Roger  • for 12 timer siden

• Svar •

> Ikke gi bort ytringsfriheten

Jo, men de blir styrt politisk og kan ikke mene... De må forholde seg til sosialistisk
konsensus.
https://www.aftenbladet.no/...

 2△ ▽
Per H Hansen  • for 2 timer siden

• Svar •

> Ikke gi bort ytringsfriheten

Nei. En som er vant til å si sannheten som den er, blir fort mobbet og truet til
taushet - også innen politikken.
△ ▽

Vidar Høyer • for 13 timer siden

• Svar •

Mitt folks herskere er barn, og kvinner råder over det. Mitt folk! Dine førere er forførere, og
den vei du skal gå, har de ødelagt. Esaias 3.12.

 19△ ▽
Negerkung  • for 11 timer siden

• Svar •

> Vidar Høyer

Amen..
 3△ ▽

Jiri Broz • for 12 timer siden

• Svar •

Godt at hun helt til venstre på bildet ikke ble retusjert vekk.
 9△ ▽

Sølvrev1  • for 12 timer siden

• Svar •

> Jiri Broz

Det var nyhetsbyrået AP som først ikke fant plass til henne, men som etter å ha
blitt "konfrontert" av selveste Greta Thunberg (via via), måtte legge den grønne
gode rasismen sin til side og publisere bildet med også Vanessa Nakate fra
Uganda på plass.

 6△ ▽
CosmicAdventure  • for 4 timer siden

• Svar •

> Sølvrev1

Se min andre kommentar, det hadde med bildekomposisjon å gjøre.
△ ▽

Blurb1000  • for 12 timer siden • edited

• Svar •

> Jiri Broz

Jeg tror hun var opprinnelig hvit og fra Belgia, men det passet best med litt air
brush slik at skal med... osv

 2△ ▽
Tacopulver • for 12 timer siden

• Svar •

Hør radioreklamer om snørrunger som klager over foreldrene som ikke kutter grønsaker.
Alle barneprogrammer og kanaler som aldri har med voksne med unntak av når de
trenger en person å drite ut. Dette er styrt utvikling over en lang periode

 8△ ▽
LailaMonicaVedumstuNikolaisen  • for 11 timer siden

• Svar •

> Tacopulver

Og dette de sier: "de vokser det nok av seg" er en uttalelse klimafanatikerne burde
tatt til seg.

 1△ ▽
Sverre Høegh Krohn • for 12 timer siden

• Svar •

Vel talt. Det er forferdelig dette grusomme overgrepet som skjer mot våre barn. Ikke bare i
form av den helt destruktive og selvmorderiske klimabevegelsen, men også i den store
bruken av sosiale medier som har ført til at barn ikke lenger smiler eller leker eller utvikler
seg.
Vi har ødelagt vår kultur. Og det startet med å gi kvinnene stemmerett.
La mannen overta samfunnet igjen. Og vi vil se en fullstendig oppblomstring på alle
områder.

 8△ ▽
Larkange  • for 7 timer siden • edited

• Svar •

> Sverre Høegh Krohn

Budskapet er riktig, men det fortjener en grunngivelse og kontekstualisering slik at
den ikke misforstås av de som ikke vil forstå. Du vet trolig alt det som følger under,
men det er viktig å påpeke slike selvfølgeligheter for evt. andre som har blitt
indoktrinert bort fra menneskelige realiteter og fått disse erstattet med intellektuell
PK-fyllmasse som har hovedhensikt å insulere dem bort fra et mer objektiv og
sannferdig virkelighetsforståelse.

Kvinnfolk generelt, og mellom kjønnene sett, er hovedforbrukerne av ressurser, de
er ikke skapere i den måte. De "skaper" dog barn som også trenger ressurser, og
heldigvis er 50% av disse menn.

Et samfunn som overstyres av f.eks vestlig kredittkonsummentalitet sammen med
'bruk og kast-løssluppenhet', et salgs-plott myntet på kvinners biologi, psyke og
behovsorientering, øker kun behovet for mere goder, mer godhet, mer toleranse;
mer av alt og mer det samme er og blir derfor medisinen og løsningen i en kvinnes
logikk og systemtanke. I et kvinne-diktert politisk system overføres denne
"logikken" og forståelsen til totalt uproposjonale sammenhenger som går langt
utenpå det kvinnelige biologiske imperativ.

Historisk så oppstår kriger og konflikt i essens pga. kvinners behov. Kvinner
iboende og biologiske ressurskrav er antagelig den absoluttt viktigste og
fundamentale årsaken til at menn går til krig når man dekonstruerer de
bakomliggende sentimentene. Dette ligger som en åpenbar og fundamental realitet
i naturen, men spør nå ti kvinner på "gaten", de vil aldri vedkjenne seg denne
mekanismen fordi de kan ikke relatere til mannens rolle.

Kvinnfolk flest er heller ikke i kognitiv forstand spesielt egnet sammenlignet med
menn til å tenke prinsippfast eller prosjektere fremtidig i en helhetelig kontekst, og
det på vegne av økologien/samfunnet. Mannen i naturen må tenke på alles
sikkerhet, overlevelse og fastholde territorielle aspekter som kultur, språk, moral,
industri, forsvar m.m Lista er veldig lang sammenlignet med det som opptar de
moderlige. Det moderlige instinktet går selvfølgelig ut på å bruke de ressursene
som mannen, erobrer, samler, gjør tilgjengelig; det er velferdsstaten og fenomener
som "Refugees welcome" klokkeklare manifesteringer på.

Mange hater Islam, men Islams første og siste samfunnsorientering i skriften er å
undertrykke kvinnens og fremmedes 'utfoldelse' i deres samfunn og system, på
ekstreme vis, vel å merke, slik at trossamfunnet ikke undermineres som følge av
dekadens og total vilkårlighet ergo, kaos. Vi i vesten har begynt og i økende grad å
gjøre det motsatte; vi setter kvinnen i lederstolen, vi kvoterer de inn i militær og
feirer kvinnen er en slags halvgud i samfunnet. Det er igrunn ganske perverst når
man gransker det hele. Det er for meg ikke det minste rart eller vanskelig å forstå
at mange muslimer synes nordmenn er "kjerringer" og idioter, jeg er på mange
måter godt enig.

 1△  ▽ 1
Sverre Høegh Krohn  • for 6 timer siden

• Svar •

> Larkange

Helt korrekt. Vår motpart slipper ikke kvinner til ved roret og blir således
langt mer organisert og farlig. Vi får håpe våre kvinner blir smartere. Mange
damer på Resett, og det er bra!

 3△  ▽ 1
Per H Hansen  • for 2 timer siden

• Svar •

> Sverre Høegh Krohn

Jeg kom til å bla i et feministisk tidsskrift Fett. Det var sjokkartet, 95%
av artiklene omhandlet følelser og hvordan takle seg selv.

Er dette fokus hos feminismen, må man være på vakt. Ingen
samfunn kan overleve med en slik fokus.

 1△ ▽
TerjeLia  • for 5 timer siden

• Svar •

> Sverre Høegh Krohn

« Vi har ødelagt vår kultur. Og det startet med å gi kvinnene stemmerett.»
Du har helt rett i at disse holdningene finner en ikke maken til utenfor de
«alternative» media. (Heldigvis)
△ ▽

Sverre Høegh Krohn  • for 5 timer siden

• Svar •

> TerjeLia

Du er og blir uinteressant. Så hvorfor er du her?
△ ▽

TerjeLia  • for 2 timer siden

• Svar •

> Sverre Høegh Krohn

Det sies å være en plikt en har i et samfunn som tillater slike ytringer.
Da må de imøtegås, det er ytringsfrihetens pris.
△ ▽
Sverre Høegh Krohn  • for 2 timer siden

• Svar •

> TerjeLia

Haha så du er en helt i egne øyne?
△ ▽

Øgge Nuffe • for 11 timer siden

• Svar •

Mye historisk feil her, men hovedpoenget er riktig. Barn brukes skammelig av interesser
ba (Soros) for politiske formål.

 4△ ▽
tenke sjæl • for 12 timer siden

• Svar •

Føleriet tar kvelertak på hele det vestlige samfunn. I valget mellom artsmangfold og
industri velger ungdommen selvsagt artsmangfold. Hva skjønner de? Og vi, gamle sure
gubber, står der diskreditert uten rett til å mene noe som helst.

 4△ ▽
Tore Andersen • for 10 timer siden • edited

• Svar •

Disse «Rottefangerne fra Hamlen» har lykkes i å fordreie hodene til titusenvis av unge
som er grepet av panikk og tror jorden går under før de blir voksne.

Det er ille at de skremmer ungdommen. Det som er det største problemet er at dette
"opprøret" brukes for å få våre politikere til å gjøre dumme beslutninger som vil få
alvorlige følger for våre liv.

 3△ ▽
Jøssing • for 8 timer siden

• Svar •

Barnkorstogene skjedde ikke.

▶ The Children's Crusade never happened. — disq.us

 2△ ▽
Knut Rasmussen • for 8 timer siden • edited

• Svar •

Gjennom historien har vi hatt oppturer og nedturer.
Les i Bibelen og bli vis.
Hva skjer med et folk som mangler kunnskap?
Dette er skrevet til det israelsk folk, men dette er vel tidløst budskap?
Herrens anklage mot et troløst folk
Hosea 4,2 (3000 år gammel visdomsord)
1 Hør Herrens ord, dere Israels barn!
Herren fører sak mot dem som bor i landet.
For det er ingen troskap og ingen kjærlighet
og ingen kjennskap til Gud i landet.
2 Forbannelse og løgn og drap og tyveri
og ekteskapsbrudd brer om seg,
med blod følger mer blod.
3 Derfor skal landet sørge,
og alle som bor der, skal tørke bort
sammen med dyrene på marken og fuglene under himmelen,
selv fiskene i havet skal utryddes.
4 Men ingen må føre sak eller gå i rette med noen.
Ditt folk ligner slike som fører sak mot en prest.
5 Du skal snuble om dagen,
og selv profeten skal snuble
sammen med deg om natten,
og din mor gjør jeg ende på.
6 Mitt folk skal gå til grunne
av mangel på kunnskap.
Siden du har vraket kunnskapen,
vraker jeg deg som min prest.
Du glemte din Guds lov,
derfor glemmer også jeg dine barn.
(Sosialister tror vi kan forandre verden med et vedtak, klimasaken, med
synkretisme)

7 Jo flere de ble, (med fremmende i landet)
desto mer syndet de mot meg,
deres ære skal jeg bytte ut med skam.
8 De lever av mitt folks synd
og lengter etter deres skyld.
9 Derfor skal det gå med presten som med folket,
jeg vil straffe ham for hans ferd
og gjengjelde det han har gjort.
10 De skal spise og ikke bli mette,
(Vesten forbannelse er vel fedme)
hore og ikke bli mange.
(Mange kvinner nekter å føde barn, folket utryddes)
Herren har de forlatt
for å gi seg over til
11 hor, gammel og ny vin
overtar hjertet.
(Vi fyller oss på dop og alkohol isteden for å fylle oss med den hellige ånd)

 2△ ▽
Odd Apold • for 12 timer siden

• Svar •

Dette er en dårlig artikkel fordi den inneholder lite fakta. Resett burde heller skrevet om
kvinnen til venstre på bildet, ugandiske klimaaktivisten Vanessa Nakate, som ble fjernet
fra bildet av AP.
Dette er sensur og meget alvorlig. Associated Press ble tatt med buksene nede...

 2△ ▽
bibbedybabbedyboo  • for 11 timer siden

• Svar •

> Odd Apold

det er ikke sensur å croppe et bilde så det ser bedre ut. forøvrig er det vel stort sett
greta thunberg bryr seg med å lese om.
△ ▽

Odd Apold  • for 10 timer siden • edited

• Svar •

> bibbedybabbedyboo

På bildet er det 5 personer som utgjør en helhet. Å fjerne 1 av dem er
sensur. For et nyhetsbyrå som AP, som skal fortelle om virkeligheten, så vil
det å fjerne en av personene på bildet være å tukle med virkeligheten,
sensur med andre ord.
△ ▽

CosmicAdventure  • for 4 timer siden

• Svar •

> Odd Apold

Tøv, det handler om en fotograf som av yrkesstolthet ville ha bort
venstre del av bildet pga. dårlig komposisjon pga. hastverk.
△ ▽
bibbedybabbedyboo  • for 8 timer siden

• Svar •

> Odd Apold

vås.
△ ▽

wotan • for 6 timer siden

• Svar •

Bra sammenlikning, Myhre!
 1△ ▽

alf gustavsen • for 9 timer siden

• Svar •

autistiske barn leder an.... og folket følger etter!
 1△ ▽

Haakon  • for 2 timer siden

• Svar •

> alf gustavsen

Og hva er galt med at autistiske barn leder an?
Visste du at følgende sannsynligvis "led" av asperger:
Albert Einstein, Isaac Newton, Thomas Jefferson, Jeremy Bentham, Adolf Hitler,
Glenn Gould, og Ludwig Wittgenstein for å nevne noen få.
...og Greta Thunberg....
△ ▽

Thor A. Hansvik • for 11 timer siden

• Svar •

Over en periode på bare 10 år (1966-1976) var Mao's Rødegardister - skoleelever og
studenter - det viktigste redskapet han hadde for å terrorisere, forvise, sette i slavearbeid
og slakte millioner av mennesker!

Ungdoms- og barnesoldater er lettlurte uten evne til å reflektere over sine handlinger.

Det tragiske er at store deler av skoleverket og media applauderer denne grønne
fascismen som bare vil rive ned det velferdssamfunnet vi har klart å skape.

 1△ ▽
CosmicAdventure • for 4 timer siden

• Svar •

Nrk har en sak om det omdiskuterte bildet av de fem klimaaktivistene. Men i "god" Nrk-
ånd har de selvsagt ikke tatt med grunnen til at det ble som det ble: at fotografen pga.
yrkesstolthet ville ha bort huset i bakgrunnen som ødela komposisjonen. Nrk fremlegger
det som rasisme som så blir beklaget av fotografens arbeidsgiver.
Selvsagt burde fotografen sett hva som ville komme, men å bli litt mobbet av kolleger for
et dårlig bilde var vel ikke så attraktivt.
△ ▽
André Rohde Garder • for 6 timer siden

• Svar •

Marxisten Kristin Halvorsens SV-Cicero styrer alt og alle av broilere i Naiv-Høyre, det ekte
Realfags-Høyre som tenker selv er dødt og borte, kun et forntidsminne.
△ ▽
Yrti • for 10 timer siden

• Svar •

Korstogene var vel for å beskytte de kristne. Det var langt flere kristne i Midtøsten på de
tiden og de trengte beskyttelse. Derfor blir det helt på vidda og trekke inn korstogene.
Selv mener jeg at det mange politikere nå legger opp til av forbud og avgifter med miljøet
som argument, ikke er et samfunn jeg vil ha. Det er såpass ekstremt at politikerne bryter
samfunnskontrakten med borgerne.
△ ▽

Min Mening  • for 10 timer siden • edited

• Svar •

> Yrti

Da forstår du nok ikke poenget...
"Barnekorstoget" var titusener av barn og ungdommer som ble lurt til å vandre mot
det hellige land, som de ble lovet at ville falle ved guds hjelp.
Av de som kom frem ble de aller fleste solgt som slaver til muhammedanere, det
mest sannsynlige er at dette var planen til de som startet det hele. I motsetning til
de reelle korstogene var dette altså ikke noen militær oppmarsj overhodet.
Den norske forfatteren Tor Åge Bringsværd skrev en hel trilogi om dette historiske
temaet, kalt "Gobi".

Til slutt: hvis de andre jentene på bildet er Gretas jevnaldrende så stemmer
ihvertfall en av mine kjepphester...for barn og ungdom er et vegansk kosthold
farlig, Greta er blitt 17, ser hun ut som en sunn og frisk 17-åring?

 1△ ▽
bibbedybabbedyboo  • for 8 timer siden

• Svar •

> Min Mening

hun ser underutvikla ut.
 1△ ▽

Yrti  • for 9 timer siden

• Svar •

> Min Mening

Et av mange korstog du refererer til. Spania og Portugal hadde fortsatt vært
muslimsk i dag om vi ikke hadde hatt korstog. Ikke bare negativt med
korstogene.

 1△ ▽
Min Mening  • for 9 timer siden

• Svar •

> Yrti

Leste artikkelen på nytt, forfatteren skriver at "etter fire mislykkede
korstog 1094 til 1204" kom barnekorstoget.
Dette er jo feil, det første kom fordi muslimene hadde begynt å kreve
toll og avgifter fra kristne pilegrimer som ville til Betlehem, Jerusalem,
Kapernaum og Nasaret. Da det var over hadde korshæren kontroll
over disse stedene til kurderen Saladin kom på scenen over 80 år
senere.
Det fjerde korstoget ble manipulert til å angripe Konstantinopel til
fordel for Genoa og Venezia, og kan sies å ha vært vellykket utifra
dette motivet.
Ellers ble den svenske erobringen og kristningen av Finland kalt
korstog, som også tyskernes erobring og kristning av Polen og
Baltikum.
Krigen mot albigenserne (katharene) ble også kalt et korstog, og
gjenerobringen av Iberia, som du skriver.
At korstogene mot "Outremeer" blir brukt som argument mot vesten
er selvfølgelig helt sinnsykt, i det store bildet var de korte perioder av
motangrep.

 2△ ▽
Astraios • for 11 timer siden

• Svar •

Greta er en relansering av middelalderens barnekorstog. Pavene i sosiale media (og
media) roper om at barn uten utdannelse skal redde verden (Jerusalem) og bekjempe
klimatyrannene.

Men barnekorstoget ble en tragedie og barna ble fanget av pirater og solgt som slaver.
△ ▽
Eirik Ask • for 13 timer siden

• Svar •

Hippiene prøvde,barna er nå,men menneskene elsker å kjøre bil.....we have no chance!!
△ ▽
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Kontakt Resett

Kontakt: post@resett.no

Meningsinnlegg: debatt@resett.no

Annonser hos oss: annonser@resett.no

tips@resett.no
Støtt oss!
Annonsér hos oss

Resett følger Vær varsom-plakaten,
Redaktørplakaten og Resett-plakaten.

Les om hvordan vi tar vare på ditt
personvern

Besøk også Resetts livsstilsmagasin Xstra.no
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