
Er du klar over at denne såkaldte pandemi  

er nøje planlagt ? Nogle af de mange beviser: 
 
I 2017 indkøbte lande verden over – inklusive Danmark !!! 
COVID-19 testudstyr (se dokumentationen på greennews.dk) 
I 2017 annoncerede Fauci at der ville komme en pandemi under 
Trump administrationens første periode. 
I september 2019 – lige før udbruddet – sagde GPMB (Global 
Preparedness Monitoring Board – organ under WHO) at verden 
skulle forberede sig på et globalt corona virus udbrud. 
To måneder før udbruddet stod Bill Gates bag en omfattende 
”Corona virus pandemiøvelse” kaldet Event 201. Den var som en 
drejebog for alt det vi nu oplever… (find videoer fra den på nettet) 

 

Mainstream TV er magtelitens talerør og det mest 
geniale mindkontrol apparat der hidtil  er opfundet.  
For ”- vi så det jo selv – med vores egne øjne – på TV” – ikke 
sandt…(!) Tænk bare på den officielle 9/11 forklaring  som mange stadigt 

insisterer på er sand - til trods for at det var ren billedmanipulation. Der VAR slet 
ikke noget fly..! (Det er jo derfor man ikke fandt nogle reelle spor af det – inkl. 

passagerliste)  TV’et er i stort set hvert eneste hjem. Alle sidder 
naglet til det dagligt og tror naivt på alt det ”news” der strømmer 
ud af det. Eller hvad…? 
En stor del af det er imidlertid lodret LØGN også nu her i forb. 
med PLANdemien. Så hvis du VIRKELIG vil vide hvad der reelt 
foregår globalt netop nu, så du effektivt kan arbejde for et frit og 
menneskeligt Danmark i en ditto verden, er du ganske enkelt 
nødt til selv at søge info fra kilder, der ønsker det samme som 
dig. Gode forslag: www.StopWorldControl.com og på dansk:  

www.GreenNews.dk   Det gælder livet ! 
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