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meget vigtig forskel på corona og sæson influenza er, at
sidstnævnte kan du rent faktisk dø af – og det ikke bare
gamle svagelige mennesker – men også børn og unge”
Mainstream TV og Radio er magtelitens talerør og fulde af
topstyret LØGN – ikke mindst dødstallene…! Hele verdens
befolkning inkl. den danske er – med ufattelige
menneskelige og økonomiske omkostninger - blevet ført
bag lyset i en syg og meget uhyggelig global totalitær
kontrol- og vaccinations agendas tjeneste.
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OBS! Det er m.a.o. ikke corona-virussen i sig selv der er den
store fare. Det er derimod den MASSIVE LØGN OG
MANIPULATION omkring virussen, undertrykkelsen fra
politikeres og myndighedernes side af den effektive
medicin der reelt findes mod corona (!), samt den snigende
indskrænkning af vores basale menneskerettigheder skridt
for skridt – nu også med den nye epidemilov, hvis
behandling sker 13. nov.
Heldigvis er 4 danske læger nu endeligt kommet på banen
med en dybt nødvendig underskriftsindsamling for
Danmarks Befrielse fra tyranniet - inkl. det netop skærpede
og direkte sundhedsskadelige mundkurvs krav !!!
Undersøg selv hvad de har at sige – skriv under hvis det gi’r
genklang og spred budskabet VIDT OG BREDT:
https://www.skrivunder.net/erkla?uv=29189023
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Det gælder livet !

Det gælder livet !

Europæiske patologer: ”der er ingen pandemi” og ”en

Europæiske patologer: ”der er ingen pandemi” og ”en

meget vigtig forskel på corona og sæson influenza er, at
sidstnævnte kan du rent faktisk dø af – og det ikke bare
gamle svagelige mennesker – men også børn og unge”
Mainstream TV og Radio er magtelitens talerør og fulde af
topstyret LØGN – ikke mindst dødstallene…! Hele verdens
befolkning inkl. den danske er – med ufattelige
menneskelige og økonomiske omkostninger - blevet ført
bag lyset i en syg og meget uhyggelig global totalitær
kontrol- og vaccinations agendas tjeneste.

meget vigtig forskel på corona og sæson influenza er, at
sidstnævnte kan du rent faktisk dø af – og det ikke bare
gamle svagelige mennesker – men også børn og unge”
Mainstream TV og Radio er magtelitens talerør og fulde af
topstyret LØGN – ikke mindst dødstallene…! Hele verdens
befolkning inkl. den danske er – med ufattelige
menneskelige og økonomiske omkostninger - blevet ført
bag lyset i en syg og meget uhyggelig global totalitær
kontrol- og vaccinations agendas tjeneste.

OBS! Det er m.a.o. ikke corona-virussen i sig selv der er den
store fare. Det er derimod den MASSIVE LØGN OG
MANIPULATION omkring virussen, undertrykkelsen fra
politikeres og myndighedernes side af den effektive
medicin der reelt findes mod corona (!), samt den snigende
indskrænkning af vores basale menneskerettigheder skridt
for skridt – nu også med den nye epidemilov, hvis
behandling sker 13. nov.
Heldigvis er 4 danske læger nu endeligt kommet på banen
med en dybt nødvendig underskriftsindsamling for
Danmarks Befrielse fra tyranniet - inkl. det netop skærpede
og direkte sundhedsskadelige mundkurvs krav !!!
Undersøg selv hvad de har at sige – skriv under hvis det gi’r
genklang og spred budskabet VIDT OG BREDT:
https://www.skrivunder.net/erkla?uv=29189023

OBS! Det er m.a.o. ikke corona-virussen i sig selv der er den
store fare. Det er derimod den MASSIVE LØGN OG
MANIPULATION omkring virussen, undertrykkelsen fra
politikeres og myndighedernes side af den effektive
medicin der reelt findes mod corona (!), samt den snigende
indskrænkning af vores basale menneskerettigheder skridt
for skridt – nu også med den nye epidemilov, hvis
behandling sker 13. nov.
Heldigvis er 4 danske læger nu endeligt kommet på banen
med en dybt nødvendig underskriftsindsamling for
Danmarks Befrielse fra tyranniet - inkl. det netop skærpede
og direkte sundhedsskadelige mundkurvs krav !!!
Undersøg selv hvad de har at sige – skriv under hvis det gi’r
genklang og spred budskabet VIDT OG BREDT:
https://www.skrivunder.net/erkla?uv=29189023

Det gælder livet !

Det gælder livet !

