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VACCINE 
VACCINERNES SORTE BOG 
Årsagen til at vores fjender ønsker at gøre os syge og invalidere 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. 

THERE IS NO THRESHOLD OF 
DEATH OR INJURY THAT WILL 
STOP THESE SHOTS 
Dr. Jane Ruby 

Video: RIP Brandy Vaughn - 
Learn The Risk - Irish Cultural 
Center 

Video Podcast: GRAPHENE 
WEATHER MODIFICATION & DEATH 
VAX SPIKE PROTEIN SHEDDING 
'CAUSED' BY GRAPHENE 

tangentopolis 
 

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. 
 

Video podcast: THEY ARE 
GETTING READY, THEY ARE 
SETTING UP ALL AROUND 
US!! 
RichieFromBoston.tv 

Videopodcast: The big picture 
of child trafficking – pizzagate 
and beyond 
Sinead McCarthy 

Podcast: Solar Storm: Invasion 
of the Body Vaxxers 
Vi skal have vækket så mange 
mennesker at vores fjender virkelig 
føler sig overvåget og indringet 

Film: DE GRØNNE MONSTRE 
Dansk dokumentar 
greennews.dk 

Video podcast: We Are At War - 
This Is Not A Drill 
Max Igan 

thecrowhouse.com 

Podcast: Blitz: Witch Hunts 
Were a Gynocide Against 
Herbal Healers 
RenegadeBroadcasting.com 

Slip for censur, Brug: 
Odysee.Com   GAB.Com   Telegram.Org   VK.Com   Parler.Com 

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. 
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