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Crezi că măsurile salvează vieți?
Măsurile au adus suferințe fără număr oamenilor!
Foamea, sinuciderea și uciderea au crescut masiv. Zilnic, în lume, mor 15.000 de oameni de foame din cauza

măsurilor. Mai multe sinucideri decât „decesele coronei” în Japonia.

Crezi că există un nou coronavirus?
Atunci crezi în cel care a mințit deja la "pandemia" gripei
porcine și aviare!
Christian Drosten s-a înșelat complet și în 2003 și 2009. Până în prezent nu există
nicio dovadă științifică pentru SARS-CoV-2.

Crezi că există o pandemie?
Atunci crezi într-un posibil asasin în
masă care a ucis peste un milion de
oameni!
Tedros, directorul general al OMS-ului, trebuie să se justifice
în Etiopia pentru uciderea a 1.400.000 de oameni.

Crezi că masca protejează împotriva noului coronavirus?
Masca este impusă doar ca un instrument politic de
supunere!
Purtând masca, îți arăți supunerea și participarea la mascarada lor.

Crezi că prin vaccinare vor să-și arate grija pentru
sănătatea ta?
Atunci crezi într-un eugenist care este pro decimării
populației și controlului nașterii!
Bill Gates vrea să decimeze omenirea la 1 miliard. Pentru obtinerea vaccinului se
folosesc vieți avortate!

Crezi că mass-media oferă informații obiective?
Mass-media (mainstream) are rolul exclusiv de a
manipula oamenii.
Prin “framing”, oamenilor li se transmit doar informații manipulatorii, având drept scop
direcționarea gândirii. De asemenea, există de un an și jumătate, o cenzură fără

precedent care încearcă să suprime tot ce nu este în concordanță cu opiniilor guvernamentale.

Încă te întrebi de ce a fost posibil un Holocaust?
Din cauza oamenilor care accepta și se supun această nebunie!
Exact aceia care țipă „nu mai vrem!”, fac din nou posibil un astfel de sistem inuman! Purtând masca, participând pasiv și
privind departe de adevăr, contribui la această dictatură globală impusă.

Iei parte la așa ceva?
Atunci curvești cu minciuna și cu un sistem satanic!
„I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei!" Apocalipsa 2, 21
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