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Der er færre døde i Danmark i 2020 end i 2018. Her er tallene fra Danmarks Statistik*:
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Eftersom der ikke er nogen overdødelighed er der heller ikke nogen farlig pandemi.
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Så enkelt er det faktisk.

Så enkelt er det faktisk.

Det ser ud som om at de, der ejer verden,
har besluttet sig for at bruge ejerskabet til
at tage kontrollen over den.
Medierne er totalt styrede og historierne om
corona de bringer er falske fra a til z.

læge med deponeret autorisation,
formand for OOC

Organisationen til Oplysning om Corona
(OOC) fører retssager mod statsminister
Mette Frederiksen for at få rettens ord for at
corona pandemien er falsk og at alle corona
særlovene derfor er grundlovsstridige.

Men PRC-testen for corona COVID-19 er
videnskabelig ugyldig; den er videnskabelig
svindel.
PCR testen har ifølge dens skaber Kary Mullis, så mange falsk positive svar, at den ikke
kan bruges, hvis man kører over 25 cykler.
PCR testen har 99% falsk positive svar ved
38 cykler som vi anvender i Danmark. Det
betyder, at det ser ud som om der er en
pandemi, men det er der ikke. PRC-testen
skaber illusionen af en pandemi.
Men hvorfor skulle nogen føre verden bag
lyset på den måde? Må man spørge.
Det ser ud som om at de, der ejer verden,
har besluttet sig for at bruge ejerskabet til
at tage kontrollen over den.
Medierne er totalt styrede og historierne om
corona de bringer er falske fra a til z.

Politikerne, der godt ved at de snyder folket,
spiller skuespil og fører ufortrødent alle bag
lyset. De tror, at de gør det for det gode.
Se dokumentationen på www.ooc.one, og
se mere på www.coronawhistleblower.org
og på www.danmarksfriefjernsyn.dk
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Hvorfor siger WHO det? Fordi PCR-testen
viser det.

Videnskaben om corona – der viser os at
corona ikke er farlig – undertrykkes; verdens førende videnskabsfolk censureres på
Facebook, Google, Instagram, YouTube etc.
Viden undertrykkes og i stedet fyldes alle med
misinformation om at corona er farlig.
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Så hvorfor siger regeringen så at der er en
pandemi? Fordi WHO siger det.
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