
Vil si fra på vegne av mange, at befolkningen er utsatt for bedrag.  
 
Sannheten og dokumentasjon finnes - for alle de som søker det oppriktig, og det er 
ingen tvil om hva som er sant.  
 
Det er sagt rett ut av de som er ansvarlige, i bl a Sverige og USA. at testene er alt for 
dårlige, det er 4/5 feil resultat i mange tilfeller.  
Man har testet papaya, coca cola og olje, og fått positivt svar.  
Man har testet samme person gjentatte ganger og fått forskjellig resultat.  
 
Det er ikke covid 19 som testes, for det viruset er IKKE isolert.  
Man tester antistoffer ,rna og dna, kromosom nr 8. 
 
Det som går på bl a forståelse og man ønsker å redusere folkets forståelse. 
Testene sendes til slutt til et genlaboratorie i Kina hvor vårt dna kan misbrukes. 
 
Vaksinene inneholder gmo - og Norges lover måtte endres for å tillate det. 
De inneholder også deler av menneskelige aborterte foster, nano-geknologi og kreft-
fremkallende stoffer. 
 
Dette er uetisk og mange grove overgrep, dette motsetter vi oss. 
Og alle mennesker har full bestemmelse over egen kropp. 
 
Det hele bygger på disse falske testene, bedrag og desinfo til folket. 
Han som laget testene og som ble drept i august, 2019, advarte mot slikt misbruk, 
og sa at det er FEIL å bruke testene slik dere bruker de. 
 
Det er også totalt feil å bruke slike tester på friske folk uten symptomer, 
eller å stenge friske folk i karantene eller lockdown. Det kan gjøres med syke. 
 
Det er ingen unnskyldning at man ikke vet bedre, dere bør vite hva dere gjør, 
når dere ut setter folket for så alvorlige restriksjoner som er mye mer skadelige enn 
viruset. 
 
Ødelegger bedrifter, familier, barndom, undomstid, pensjonist-tilværelse og 
arbeidsplasser. 
 
Det er også totalt i strid med alt som finnes av lover som skal beskytte våre rettigheter. 
 
Grunnloven, menneskerettighetene, nurnbergkoden og EU EØS bestemmelser. 
Likevel, vil dere fortsette mer og mer med overgrepene.  
 
De har også planlagt en totalt annerledes verden for seg selv, et teknokrati,  
og alt skal skje på grunnlag av covid og til og med etter modell av viruset.  
 
Claus Swab har skrevet en bok som heter Covid 19 the great reset, 



som forklarer og beviser hele planen, med denne plandemic, 
som var planlagt, det dreier seg om økonomi og makt. 
 
De som har vært med på dette bedraget med vitende og vilje, burde straffes! 
Ber dere så pent jeg kan, om å si sannheten og rette opp, mens dere kan. 
Det finnes noe som heter karma, dette er grusomt å gjøre mot sitt folk. 
 
Dersom noen ikke et dette, søk info mens dere ennå kan, gå til f eks www.bitchute.com 
og søk på vaccine.  
 
f eks søk på not a vaccine..  Da kommer opp noen hundre videos som forklarer at dette 
IKKE er noen vaksine,  
fordi ingen kriterier for det er oppfylt.  
 
Det er planlagt å redusere befolkningen, kraftig,  
millitære budsjetter fremover, som viser massiv nedgang i folketall overalt, også i Norge.  
 
Nok er nok, snu mens det ennå er mulig. 
Ufattelig at dere vil innføre portforbud i Norge, det er totalitære tilstander. 
 
Det er også nedfelt i grunnloven, menneskerettighetene, EØS og EU lovene. 
at man har rett til å bevege seg fritt og til å forlate landet og komme tilbake, 
uten  vise noe annet enn pass. Det som foregår på grensene i dag med tvungen test er 
dermed brudd på mange grunnleggende lover og rettigheter, og når man i tillegg bruker 
en test som er skadelig og totalt upålitelig, så er man virkelig ille ute. 
Det er rettssaker i dag i flere land, ang misbruk av disse testene. 
 
ALT som skjer i pandemien ellers, avgjørelser ang restriksjoner  
og folks liv, bygger på disse testene som er helt upålitelige, og hva KOSTER DETTE for 
skattebetalerne? 
For tester vaksiner og bemanning til å gjennomføre alle disse overgrepene? 
 
Det ble erklært pandemi fordi Bill Gates betalte en stor sum penger, 
og det er en vaksine-industri med i dette, FHI er et vaksinefirma, 
vaksiner er skadelige og big business. Ta til fornuft, please. 
 
Det er flere enn dere tror som gjennomskuer dette, 
sannheten kommer frem uansett, 
og de må  de som har medvirket til dette stå til ansvar 

http://www.bitchute.com/

