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* Irrationel tro på at en influenza, der for de flestes vedkommende kun giver
milde symptomer, er en trussel mod menneskeheden.

* Irrationel tro på at en influenza med en overlevelsesrate på 99.9% er den mest skræmmende sygdom nogensinde.

* Irrationel tro på at det at dø MED covid er det samme som at dø AF covid.

* Irrationel tro på at raske mennesker faktisk er syge uden at have nogen som helst symptomer, og at man derfor bør 
undgå dem.

* Irrationel tro på at billionærer og globale farmaceutiske virksomheder kun er motiveret til at gøre gode uselviske ting.

* Irrationel tro på at personlig bevægelsesfrihed til fx at rejse og arbejde, og det at tale frit og tænke sig om, er farligt.

* Besat af irrationel frygt for sine medmennesker og deraf følgende undgåelse af menneskelig kontakt.

* Besat af håndvask/afspritning og social afstand.

* Besat af hengivenhed for propaganda fra ensidige statsfinansierede medier.

* Besat af at bære maske og dermed skjule sin menneskelighed og signalere underkastelse for kulten.

* Besat af at undgå enhver fristelse til at tænke selvstændigt eller selv undersøge fakta og finde sandhed.

* Tilbedelse af daglig mediepropaganda om "smittetal", "mutationer" og "variationer".

* Tilbedelse af nedlukninger og den vedvarende ødelæggelse af millioner af jobs.

* Tilbedelse af de højrisiko eksperimentelle vacciner, som vil genmanipulere kroppen.

* Medlemmerne skal ofre deres bevægelsesfrihed og civile rettigheder.

* Medlemmerne skal ofre deres jobs, levebrød og økonomiske uafhængighed.

* Medlemmerne skal ofre deres børns fysiske, sociale og mentale helbred.

* Medlemmerne skal ofre kroppe til eksperimentelle vacciner.

* Medlemmerne skal ofre deres privatliv gennem såkaldte "coronapas" og digitale ID'er.

* Selvisolering og karantæne ved det første og mindste tegn på forkølelse eller influenza.

* "Optrædende" sygeplejersker i halvtomme hospitaler og "optrædende" politi for at intimidere dig.

* Ikke-kultmedlemmer skal behandles som kættere!
Kult-medlemmer tror, at kættere er farlige ikke-troende, som for enhver pris bør undgås, og censureres af medierne, 
fornærmes og forulempes, udelukkes fra offentlige steder og fyres fra deres jobs.

Hvorfor???
Fordi enhver som tænker selvstændigt, tænker sig om og tør undersøge
fakta vil gennemskue, at kulten er rent bedrageri.
Kulten bliver brugt som en undskyldning for at indgyde den nødvendige
frygt, så der kan skabes et autoritært og totalitært samfund.

COVID-kulten
Tegn på at du er blevet hjernevasket til at tilhøre

Kult-ideologien

Kult-kodeks

Kult-objekter til tilbedelse

Kult-ofringer

Kult-ritualer og ceremonier

Kult-intolerance af afvigere
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Links til ucensureret information:
- mercola.org
- americasfrontlinedoctors.com
- worlddoctorsalliance.com
- childrenshealthdefense.org
- principia-scientific.org
- swprs.org
- medicdebate.org

Vil du flyve med et eksperimental fly, som IKKE har gennemgået
standard sikkerhedstestning, som IKKE har noget luftdueligheds-
bevis, og hvor fabrikanterne fralægger sig ethvert ansvar for ulykker samt for døde og sårede?

Det er, hvad der kræves af dig, hvis du siger ja til de
experimentelle, højrisiko mRNA covid vacciner.

'1984', George Orwell:
"Alt andet end arbejde var forbudt: at gå tur 
i gaderne, at have det sjovt, at synge og 
danse, at være sammen, alt var forbudt..."

"I troede allesammen, jeg skrev science 
fiction, gjorde I ikke?"

Vaccinen blev ikke fremstillet til 
covid... covid blev fremstillet til 
vaccinen.

Når du indser det, giver alt 
sammen mening.

I skal bære masker, 
blive i jeres hjem, lukke jeres 

forretninger og tage vores vaccine.
Der vil være blive udstedt bøder og 

der vil blive konsekvenser!

Fuck det...

Gæt hvem 
forsøgsdyret er, 
når du tager 
imod en utestet, 
experimental 
vaccine?

Undertiden er det som 
holder dig tilbage...

... kun i dit hoved!

Lad mig forklare dig,
hvor dette fører hen:

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL

Her kræves 
ansigtsmaske, 
hvis du vil ind.

Her kræves 
vaccine-id, 
hvis du vil ind.

Her kræves 
digital id,
hvis du vil ind.

Vaccine fakta-
tjek
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01: Er mRNA vacciner på eksperimental stadiet?

02: Er vaccinerne blevet testet på dyr?

03: Er vaccinerne blevet testet i længere tid på mennesker?

04: Vil vaccinerne forhindre, at man får covid?

05: Vil vaccinerne forhindre, at man smitter andre med covid?

06: Slipper man for at bære maske, hvis man er vaccineret?

07: Får man ændret sit DNA og bliver man dermed til en GMO?

08: Indeholder AstraZeneca og Johnson & Johnson vaccinerne rester af
menneskefostre eller celler fra aber?
09: Er mange læger bekymrede for vaccinernes langtidseffekt på fertiliteten?

10: Er der risiko for autoimmune sygdomme, slagtilfælde, kramper,
tilbagevendende krampeanfald, hjerteanfald, blødningsforstyrrelser og andre bivirkninger?
11: Har vaccinerne været skyld i adskillige dødsfald og utallige varige men?

12: Er vaccineproducenterne ansvarlige for skader/dødsfald forårsaget af vaccinerne?

13: Er langt de fleste positive testresultater fra PCR-testen falsk positive, hvilket
betyder, at du slet ikke er smittet?
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14: Er der mange erfarne højt kvalificerede læger og videnskabsmænd, der kraftigt
anbefaler IKKE at tage vaccinen på trods af risikoen for afskedigelse og tilsvining i medierne?

√

15: Vil min risiko for alvorlig sygdom eller død stige ved hver gentagen indsprøjtning? √
16: Vil vaccination øge min risiko for alvorlig sygdom, når jeg er smittet med
COVID eller andre coronavirus?

√

17: Er der nogen sikker og effektiv behandling, hvis jeg bliver syg af COVID-infektion? √

NEJ

Fakta som kan hjælpe dig til at tage en beslutning
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