
Børn, unge, ældre - vi lider alle. Vi er blevet ført bag lyset 
med løgn og frygt propaganda. Vi udsættes for psykisk 
terror 24/7 fra medier og politikere. Vi kærer os om dig og 
din familie. Oplys alle du kender!

KAN FLERE END 1100 LÆGER 
OG EKSPERTER TAGE FEJL?

CORONA PCR-TESTEN
Sandsynligheden for at teste 'Falsk Positiv' for Corona med 
denne test er over 97%. Retten i Portugal har dømt den 
fuldstændig ubrugelig til formålet.

HVOR KOMMER SMITTETALLENE FRA? 
Se kort video på 5 min. og få klarhed om, hvad medier, 
ministre, politikere, myndigheder og “fakta farisæere” ikke har 
haft evner til at kommunikere ud i hele 2020. Hør hvad 
Nobelprisvinder Kary Mullis og opfinder af PCR testen 
fortæller om sin test - Det er en bombe!

Se video på: Smittetal.info

+500 tyske læger i “Doctors for Information” har udmeldt: 
“Corona-panikken er et skuespil. Det er et fupnummer. En 
svindel. Det er på høje tid, at vi forstår, at vi er midt i en 
global forbrydelse.”  

+600 spanske læger i “Doctors for Truth” har udmeldt: 
“Covid-19 er en falsk pandemi skabt til politiske formål. Det 
er et verdensdiktatur med en sanitær undskyldning. Vi 
opfordrer læger, medier og politiske myndigheder til at stoppe 
denne kriminelle operation ved at sprede sandheden.”

Smittetal.info eller DetSkalStoppes.dk

http://www.smittetal.info/
http://www.smittetal.info/
http://www.detskalstoppes.dk/


På ovenstående link finder du videoer med læger og eksperter... 

Dr. Reiner Füllmich (tysk advokat) har lagt sag an omkring 
misbrug af PCR testen. “Uden PCR-Test ingen pandemi!”

Dr. med. Wolfgang Wodarg + Dr. Michael Yeadon (eks-
topforsker for Pfizer) har lagt sag an ved European Medicines 
Agency i Holland og advarer, at Covid-19 vacciner vil gøre 
kvinder sterile – altså ikke vil være i stand til at få børn. Målet er at 
afbefolke jorden drastisk!

Dr. Francis Boyle (amerikansk international advokat) 
udtrykker, at vi er i krig, og Covid-19 vaccinen overtræder 
Nürnberg Koden for medicinsk eksperimentering. 
Covid-19 vaccinerne vil ændre dit DNA for evigt - lyt til Dr. Francis 
Boyle og andre og forstå alvoren!

Folkepartiet JFK21 har gjort en ekstraordinær indsats og kæmpet 
for hele befolkningen. Støt op om partiet - se mere på JFK21.dk 

Dokumentaren ”De Grønne Monstre” med den røde tråd er set 
af mere end 88.800 danskere. Se den via Sundfornuft.dk

Hvad har CORONA og GRØN OMSTILLING med hinanden at 
gøre? Download bøger, dokumenter og bliv oplyst. Støt op om 
arbejdet - det vedrører børn, unge, ældre – vi er alle i samme båd! 
Se mere på GreenNews.dk

Advarsel! Covid-19 vacciner hænger sammen med ID2020, 
‘Dyrets mærke’ (666). Læs kap. 13 i Johannes’ Åbenbaring
                                                           (Det Nye Testamente)

FORSTÅ ALVOREN NU!
Detskalstoppes.dk

http://www.JFK21.dk/
http://www.Sundfornuft.dk/
http://www.GreenNews.dk/
http://www.biblehub.com/revelation/13-17.htm
http://www.detskalstoppes.dk/

