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Har et årelangt engagement indenfor oplysningsmiljøet. Ophavsmand til Bloggen Paradigmet og 

Bogen Kontrakataloget.  

Underlagt censurering og ghostbanning af hidtil usete dimensioner på sociale medier. Utrættelig 

indenfor emner som selvforsyning, dyrkning af jorden og klargøring af befolkningen til et kommende 

økonomisk og logistisk kollaps. Har forudsagt disse ting i over et årti. Var primus motor i en flere år 

lang mailudveksling mellem forskellige kræfter indenfor "miljøet" som førte til oprettelsen af partier 

som JFK21, Frihedslisten og hvad deraf fulgte af bevægelser og grupperinger.  

Har en selvudslettende tilgang til sit arbejde som sandhedssøgende oplysningskapacitet. Ønsker 

ingen omtale af sin person, sin rolle eller sit engagement. Og ønsker da slet ikke at blive beskyldt for 

at være den der vil tage æren for noget. 

Er dagligt og ofte også natligt aktiv på timebasis på diverse platforme, blogs, sociale medier og foraer 

hvor hans input altid er velformulerede, underbyggede og relevante i konteksten. Agerer ofte den 

nødvendige djævlens advokat i truther-miljøet og peger på muligheden for, at også den bevægelse 

er infiltreret og iscenesat ligesom vi ser det med mainstream fortællingerne og det herskende 

narrativ, som flertallet af befolkningen er indbildt til at forholde sig til.  

Daniel skal have aktivistprisen i mangel af bedre betegnelse. Vi kunne også have kaldt den en 

frihedskæmperpris eller Duracell-Kanin prisen for det drive der er bag. Men hvis jeg kender Daniel 

ret er det som aktivist med stort A han også kendes af sine lige og vores fælles venner og bekendte. 

Her går han under navne som D'Amaro Orgonite, ChaosNavigator, Franz Kafka og andre meget 

betegnende pseudonymer.  

Daniel skal endelig have prisen for at skrive og samle Kontrakataloget, en modstandsmanual, der 

kommer omkring en række emner, herunder: Agent Provocateur, COINTELPRO, Disinformation, 

Operation Mockingbird, Tilsværtning og Astroturf, PSYOPS, Kontrolleret Opposition, 

Compartmentalization, Divide and Conquer eller Del & Hersk, Problem-Reaction-Solution, False Flag 

Terror, Kognitiv Infiltration, Gatekeeper, STASI 2.0, Modforholdsregler, Internetreformationen, 

Censur samt Opvågningens negative bivirkninger & modgiften til denne. 

I høj grad et menneske der peger på løsninger, herunder mental og kognitiv imødegåelse af de 

gnidninger og konflikter, som forventeligt opstår i den enkelte og mellem mennesker, der gradvist 

opdager bedragets omfang. Det er en hård fødsel - men Daniel er en fremragende fødselshjælper. 

En mand med hjertet på rette sted.  


