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Emne: Forferdelig triste greier...
Vedlegg:
Vennligst journalfør
Hvis ordfører eller kommuneoverlege i den siste tiden har sluttet, er syk eller av andre grunner ikke kan treffes ber jeg
vennligst om at denne mailen blir videresendt til rette vedkommende - med andre ord de som fyller disse stillingene tusen takk!
Blindkopier

Til Ordførere og kommuneoverleger/ansvarlige for Covid plandemien.
Hei igjen,
Jeg anbefaler på det sterkeste at dere ser dette intervjuet med Reiner Fuellmich, leder av den Tyske
coronakommisjonen. Stor rettssak er nå på gang, Det finnes MER ENN NOK BEVIS for at dette er en planlagt
pandemi med helt andre hensikter enn å redde mennesker...
Hele Covid pandemien (planlagt for mange år siden) er nå avslørt og dere bør antagelig vurdere hva dere skal gjøre
ganske raskt - alle som fortsatt holder på med disse eksperimentinjeksjonene bør nå umiddelbart stoppe.
Det finnes ingen bevis på at et naturlig Covid virus eksisterer. Flere rettssaker (i 26 land) viser at ingen hittil har klart å
bevise at dette viruset eksisterer. Det som kan bevises er alle patentene som er funnet på covid-virus. Det er også
forlengst bevist at PCR testen kun ble laget for å skape tilfeller av falsk positiv for å SKAPE en pandemi. Alt finnes
for den som vil vite sannheten.
Tidligere WHO ansatt - Professor-astrid-stuckelberger-en-pandemi-av-logner/
Alle involverte kommer til å få sin straff - ingen unnskyldninger slik som "vi visste ikke, vi fulgte bare
anbefalingene fra FHI/Regjering" osv. gjelder.

Nurembergkodene gjelder fortsatt...
Jeg ber en bønn for dere alle...
Dere har blitt advart mot å være med på dette "spillet" utallige ganger. Alle med evner til å tenke logisk/bruke sunn
fornuft burde forlengst forstått at dette ikke er noen pandemi.
Alt kommer fram i disse videoene - hvem som står bak, media stor del av spillet, alle verdens regjeringer tatt over
osv.
Dr. Reiner Fuellmich - Update on Nuremberg 2.0 (rumble.com)
Premeditated Mass Murder - Dr. Michael Yeadon - Former Pfizer CEO | Health | Before It's News
(beforeitsnews.com)
Forferdelig triste greier - vanskelig å fatte at noe slikt kan skje - ønsker dere alle lykke til for det vil dere trenge...
Jeg ber om at dere virkelig tenker over hvilken side dere vil være på - sannheten og det gode eller det ondes side. Det
burde være enkelt...

Vennlig hilsen
Mona Kristin
Som forsøker å redde mennesker hver dag...
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