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Lees verder

Must-see interview met Jeroen Pols: Uitweg voor
horeca en winkeliers via rechter
Door: Gast auteur op Feb 25, 2021 09:30 pm

Steeds meer horeca-ondernemers en winkeliers overwegen op 2 maart hun zaak
te openen. Ze hebben weinig keus: ze dreigen massaal ten onder te gaan. Jeroen
Pols, jurist van Viruswaarheid, biedt ondernemers de helpende hand. “Als ze open
gaan maar op last van de politie hun zaak weer moeten sluiten, hebben wij een
team van juristen […]

  
 

Regering stemt in met gebruik Israëlische bevolking
als testpersonen in massaal experiment
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Door: Vertaalteam op Feb 25, 2021 07:50 pm

Het onderstaande artikel getuigt van een politiek dieptepunt van ongekende
schaal. Farmagigant Pfizer voert ongeauthoriseerde experimenten uit op de
Israëlische bevolking. Het artikel is eerder gepubliceerd op ‘Alliance for human
research protection’ onder de titel: Government Consigned Israeli Population to
be Human Subjects in a Massive Experiment Hoe dit kan gebeuren is
onvoorstelbaar; wetten worden […]

  
 

Alleen gevaccineerde Israëliërs krijgen “groen”
paspoort – voor de ongevaccineerden staat toegang
tot openbare gelegenheden op rood
Door: Door Frankema op Feb 25, 2021 07:49 pm
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Na de fase van de maatregelen – die dermate schadelijk zijn voor ons lichamelijk,
sociaal, maatschappelijk en economisch welbevinden – dat mensen in de rij staan
om hiervan verlost te worden met de belofte van een “veilig en effectief vaccin”,
gaat de volgende fase in. Het discrimineren en marginaliseren van kritische,
zelfstandige denkers. In Nederland […]

  
 

Dwang of drang – de adviezen van de
gezondheidsraad en de plannen van Hugo de Jonge
Door: Door Frankema op Feb 25, 2021 07:47 pm

“De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Commissie
Ethiek en recht van de Gezondheidsraad gevraagd een afwegingskader op te
stellen voor de ethische dilemma’s en juridische vragen die zich kunnen voordoen
bij de COVID-19-vaccinatie. Dit betreft in het bijzonder de vraag in hoeverre de
overheid mensen mag stimuleren om zich te laten […]

  
 

Rechtszaak van viruswaarheid tegen
vaccinatiecampagne van de staat
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Door: Gast auteur op Feb 25, 2021 07:44 pm

De introductie van ELK vaccin, gaat gepaard met een (media)campagne. Al jaren
zie ik (DF) met lede ogen toe hoe deze bol staan van de halve en hele leugens. Het
vaccin tegen baarmoederhalskanker, Meningokokken C, Meningokokken ACWY
etc. – allemaal van hetzelfde laken een pak. Maar de campagne die de staat heeft
gevoerd om de […]

  
 

25 vragen over de pandemie
Door: Vertaalteam op Feb 25, 2021 07:30 pm

We zitten midden in een crisis, een noodsituatie, een dodelijke pandemie!!! Toch?
De “verhaallijn” wringt zich in vreemde bochten en soms is het gesprek bijna niet
meer mogelijk. Wie weet biedt een vraag een opening? Laat u inspireren door de
onderstaande 25 voorbeelden…     Ondertiteling: Riccardo Barbieri    
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Hugo de Jonge onthult testbeleid – honderden artsen
staan op tegen deze strategie!
Door: Door Frankema op Feb 25, 2021 07:20 pm

Op 19-02-21 bericht de Telegraaf: Minister De Jonge onthult testplan: weinig
hoop voor horeca en winkels[1] De strategie van Hugo de Jonge is de lockdown af
te bouwen door het opbouwen van een “testsamenleving”, wat volgens hem
nodig is “om het virus onder controle te krijgen”. “We willen testen niet meer
alleen gebruiken voor het […]

  
 

Top 10 Belangrijkste blogs

1. Het nieuwe normaal? – must see documentaire met Nederlandse ondertiteling

2. Catherine Austin Fitts – democratie wordt wereldwijd vervangen door
technocratisch systeem

3. Nieuw boek: ‘De coronaplendemie’ – zicht op een verborgen speelveld

4. Interview: ‘Studenten onbewust proefpersonen in testfase COVID-19 vaccin’

5. Onderwerping bij de wet voorzien: Sven Hulleman in gesprek met juriste Maria-
Louise Genet

6. Must see lezing van Dr. Simone Gold over de absurde uitspraken en
tegenstrijdigheden van machtshebbers en instituten

7. Reiner Fuelmich en Dolores Cahill over het menselijk mRNA genetisch
experiment, beter bekend als ‘Covid-vaccin’
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8. Over welk vaccin-onderzoek hebben we het eigenlijk?

9. Highwire – neurowetenschapper Chris Shaw maakt zich zorgen over mRNA
vaccins

10. Stichting artsen covid collectief opgericht: de maatregelen gaan te ver – artsen
staan op
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