CORONAVIRUS
DEN FALSKE PANDEMI
Der er slet ikke nogen pandemi. Der er ikke engang nogen virus. Det er et
kommunistisk kupforsøg baseret på medicinsk diktatur. Et militærkup.
Hvis vi skal vinde, skal vi dele viden og vække så mange mennesker som mulig – og
så skal vi snakke sammen IRL. Vores vej til sejer går gennem samtale og tillid.
Jorden Frihed Kundskab
(JFK21)
Alternativt parti baseret på
aktivisme og videndeling.
jfk21.dk
Partiets alternative tankegang er
ved at vinde fart langt ud over
partiet selv.

ROSE/ICKE I: David Icke - The
Truth Behind The Coronavirus
Pandemic, COVID-19
Lockdown & The Economic
Crash
Se udsendelsen

Saszeline opretter krypteret
gruppe uden for
myndighedernes kontrol
Find gruppen på telegram.org
På telegram kan du og andre
oprette grupper på op til 200000
medlemmer.

Videnskabsfolk dumper PCRtest
dkdox.tv
Se udsendelsen
Konkluderer at mindst 97% af
positive testresultater er falske
og udpeger hele 10 fejl og
mangler i metoden. Ifølge
forskerne er det uundgåeligt, at
testen trækkes tilbage fordi den
er ubrugelig.

Unmasked: Inside Australia’s
Coronavirus Lockdown
Resistance | 7NEWS Spotlight |
7NEWS
Se udsendelsen
I Australien er der en reel
modstandsbevægelse under
opbygning mod kommunisternes
forsøg på at dræbe mennesker
med vaccine.

Nedslagtningen af europæisk
naturmedicin
Hør podcasten: Blitz: Witch
Hunts Were a Gynocide Against
Herbal Healers
Det vi i dag kender som middelalderens heksejagt - var i
virkeligheden udryddelsen af en
konkurrent til det der i dag er den
moderne medicinalindustri.

Solar Storm: Milking Us Dry
with a Sick Society
Renegade Broadcasting
Lyt til udsendelsen
Kyle talks about how masks are
making people sick, the vaccines
will make everyone sicker, and it
is all by design.

BitChute
Censurfri videoplatform?
bitchute.com
Den tiltagende censur på
YouTube og i de officielle medier
giver kraftig vækst til alternative
videoplatforme. BitChute er bare
en af mange.

VK.COM - VKontakte
vk.com
En russisk social platform der er
blevet populær efterhånden som
der kommer tiltagende censur i
Danmark, Europa og USA. Det
siges dog at i selve Rusland er
platformens censur hårdhændet.

Det der er vanskelig at forklare folk at eliten i den vestlige verden – og i Danmark – er virkelig onde
mennesker. Eliten er ikke bare psykopater der vil have vores penge; og så er der nogen afledte
følgevirkninger deraf som opleves som ondskab. Eliten er virkelig onde individer. Der vil os det
værste med alle onde midler. For dem er samfundet og det de gør. Og alt hvad de gør. Bare
værktøjer til at gøre os ondt. Være onde mod os. Dræbe os. Og udrydde os.

DANMARKFORST.DK - CORONAVIRUS – DEN FALSKE PANDEMI
Vend papiret og læs mere

VACCINE
VACCINERNES SORTE BOG
Årsagen til at vores fjender ønsker at gøre os syge og invalide os med vacciner: det
er noget i retning af at som i en krig er det ønskeligt for en fjende at såre en soldat
fremfor at dræbe ham. Fordi det kræver mange flere ressourcer at tage sig af den
sårede soldat end en dræbt soldat. Derfor ønsker vores fjender at gøre vores folk
syge, invalide og i sidste ende dræbe mennesker ved hjælp af vacciner.
Vaxxed: From Cover-Up to
Catastrophe
Se filmen (Del 2 er udkommet)
A documentary alleging that the
CDC, the government agency
charged with protecting the
health of American citizens,
destroyed data on study.

Ole Dammegård og Mads
Palsvig
Se filmen
Der er blevet udlevet
mobiltelefoner til eliten op til
Corona løgn lockdownén for at
kunne advare og evakuere eliten
hvis befolkningerne gør oprør.

Epidemiloven vil rent juridisk
gøre Danmark direkte til et
bolshevistisk diktatur.
Se Mads Palsvig
Palsvig gennemgår
Epidemiloven og dens
potentielle konsekvenser, hvis
ikke den bliver stoppet i opløbet.

The COVID File
By Charles Giuliani / Renegade
Broadcasting – Læs filen her
So many people are perplexed
with the Covid-19 lockdowns,
mask requirements, social
distancing, loss of jobs, homes,
and their very sanity.
What lies behind all of this?

Brandy Vaughan
• brandyvaughan.com
• LearnTheRisk.org
Se filmen: RIP Brandy Vaughn Learn The Risk - Irish Cultural
Center
Titusindvis af læger siger nu fra
overfor regeringernes overgreb.
Nogen af lægerne bliver dræbt.
Andre censureres.

THE SYSTEM IS IN IT'S DEATH
THROES AND IT WANTS TO
TAKE US WITH IT BUT IT
WON'T SUCCEED
TheCrowhouse.Com
Se udsendelsen
Massive protester mod
dræbervaccinen i mange lande. I
nogle lande er politiet ved at gå
over på befolkningernes side.

HERES WHAT THE VACCINE
WILL DO TO YOU.
RichieFromBoston.tv
Se udsendelsen
Her er hvad vaccinen vil gøre
ved dig.

LBRY - Content Freedom
lbry.com
Meet LBRY, a content sharing
and publishing platform that is
decentralized and owned by its
users.

Telegram
telegram.org
Video calling, and VoIP service.
Group Chats on Telegram.
Telegram groups are a powerful
tool for building communities and
can support up to 200,000
members each.

Det der er vanskelig at forklare folk at eliten i den vestlige verden – og i Danmark – er virkelig onde
mennesker. Eliten er ikke bare psykopater der vil have vores penge; og så er der nogen afledte
følgevirkninger deraf som opleves som ondskab. Eliten er virkelig onde individer. Der vil os det
værste med alle onde midler. For dem er samfundet og det de gør. Og alt hvad de gør. Bare
værktøjer til at gøre os ondt. Være onde mod os. Dræbe os. Og udrydde os.
DANMARKFORST.DK - VACCINER ER BIOLOGISKE VÅBEN
Vend papiret og læs mere

