Hanvoldkanalen dypt uroet over Søkelys
Personene som står bak den omstridte hat og hetsegruppen Hanvoldkanalen har fått med seg
Søkelys engasjement mot vaksinen og vår omtanke for de mange som dør eller blir påført
langsiktige og smertelige plager. Når Søkelys nå omtaler den 16 år gamle jenta som døde av
vaksinen en uke etter at hun hadde tatt den. “Søkelys har virkelig blitt en høyborg for
konspirasjonsteorier og alternative sannheter / nyheter,” skriver den tvilsomme bloggeren Bjørn
Roger Rasmussen. Hanvoldkanalen som tidligere har gått langt i å antyde at evangelist Levi Jensen
er pedofil, skriver dette “Bloggen blir stadig verre og verre. Den glir jo rett inn i miljøet til Pedersen.
Og har en god støtte i Visjonstrollet.” Personen bak Facebookgruppen er så hatefulle mot kristne at
de har null omtanke for de familier som må legge sine barn i en kald mørk kiste fordi at de har tatt
giften. Jan Otto Reberg som ser ut til å være svært aktiv i aktuelle hatgruppe forsøker å minimere
betyningen av de mange hundre liv som er gått tapt på grunn av vaksinen. Men pytt, pytt, det spiller
nok ingen rolle for firgurer som Bjørn Roger Rasmussen og Hanvoldkanalen og Jan Otto Reberg at
16 år gamle jenter og barn dør av vaksinen. De dør jo fordi de følger rådene som poltisk korrekte ala
Hanvoldkanalen representerer. Likevel må det smerte Hanvoldkanalen at Jan Hanvold nå har blitt
skremt til lydighet -og er på deres side i kampen for å fremme giften. La meg si det slik;
Hanvoldkanalen har bestemt sin agenda, og selv ikke lidelser, dødfall og sørgende pårørende ser ut
til å gjøre inntrykk på de forherdede klientell som oppsøker og skriver på Hanvoldkanalen. Etter å ha
fått såpass mange rapporter om dødsfall knyttet opp mot vaksinen, er dødsprøyta en korrekt
betegnelse. Og det er en heder å bli sammenlignet med Svein Magne Pedersen
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