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Der er ingen virus!

Terrainteori forklarer, hvordan kroppen af‐
gifter fra urenheder ved at skabe det, vi 
plejede at kalde influenza, forkølelse, lunge‐

betændelse osv. er nu 
omdøbt af en ikke-
eksisterende virus 
kaldet Covid-19 og 
dens dumme også 
fabrikerede varianter.

Der findes ingen test 
til at påvise Covid 
eller nogen anden 
virus, da ingen 
nogensinde er blevet 

isoleret, og det derfor ikke kan bevises, at 
den eksisterer. Opfinderen af PCR-testen 
Kary Mullins udtalte igen og igen at disse 
tests ikke kan påvise noget som helst, men 
man kan skabe falske positive resultater ved 
at køre testcyklussen under testning på høje 
niveauer som over 60. Testene er nu også 
skabt med færdige forudbestemte positive 
eller negative resultater. Disse blev lavet for 
at gøre det let for peer review-undersøgelser 
at opnå de ønskede resultater, som undersø‐
gelsens finansiører ønsker. De har enten 
resultatet på emballagen, eller man kan se 
det før testen under sort lys. Pharma djævle‐
ne har mange tricks i ærmerne for at narre 
masserne. Hold dig vågen. Overlev!

Virus er exosomer, som er udskillelser fra forgiftede celler.
Exosomer kan ikke overføres.
Folk ser på exosomer og kalder dem for virus. Ordet "virus" kom‐
mer fra det gamle latin, som betyder skadeligt stof eller gift.
Exosomer muliggør helbredelse ved at fortære giftige stoffer."

Det store virus‐
fupnummer

at det ikke påvirker 
dem, der er fløjtende 
ligeglade

Forestil dig en virus 
så dødbringende

"Det er ikke urimeligt at konkludere, at kirurgiske masker 
og stofmasker, som de anvendes i øjeblikket (uden andre 
former for PPE-beskyttelse), ikke har nogen effekt på 
kontrollen med overførslen af "CoVID-19-virus".

"De nuværende beviser tyder på, at ansigtsmasker faktisk 
kan være skadelige."

"Bevismaterialet tyder på, at ansigtsmasker stort set er in‐
effektive."

Læs om de 150+ studier HER

Mere end 150 sammenlignende un‐
dersøgelser og artikler om ineffekti‐
vitet og skadevirkninger af masker
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