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Lees verder

De Nederlandse rechtsstaat hangt aan een zijden
draadje en de rechterlijke macht kijkt de andere kant
op
Door: Gast auteur op May 14, 2021 11:28 am

Det prachtige artikel ‘Het grote Machiavelli-spel’ – De Nederlandse rechtsstaat
hangt aan een zijden draadje en de rechterlijke macht kijkt de andere kant op
verscheen eerder in “De andere krant”. Het is geschreven door Dr. Frank
Stadermann, oud-advocaat.     Het grote Machiavelli-spel De Nederlandse
rechtsstaat hangt aan een zijden draadje en de rechterlijke macht […]
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Het immuunsysteem onder vuur: in gesprek met dr.
Robert Gorter (1)
Door: Gast auteur op May 14, 2021 10:55 am

In een vrede reeds gewonnen praat Sven Hulleman met Prof. Robert Gorter.
Deze informatie is enorm belangrijk. Er zullen meerdere gesprekken volgen. In
dit eerste deel spreken zij onder andere over het immuunsysteem, het verschil
tussen griep- en coronavirussen, mondkapjes, statistiek, vaccinatie en het
mogelijke risico op prionziekten.       Er is nog altijd […]

De verhaallijn in de media – 3 miljard US dollar voor
COVID-19 marketing campagne
Door: Vertaling Door Frankema op May 14, 2021 09:42 am
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Als een product goed is, waarom moeten er dan miljarden dollars en Euro’s
uitgegeven worden om het te promoten? Veel mensen geloven de mooie of enge
verhaaltjes die regelrecht afkomstig blijken zijn van de marketing afdeling van de
farmaceutische industrie. Het onderstaande artikel is geschreven door Barbara
Loe Fisher en eerder gepubliceerd op NVIC.org   […]

  
 

Zou de injectie kunnen veroorzaken dat magneetjes
aan arm kleven?
Door: Door Frankema op May 14, 2021 09:36 am

Op dit moment circuleren filmpjes op het internet van mensen die met een
magneetje de prikplek van de Covid-injectie vinden omdat het magneetje blijft
kleven. Een compilatie van deze filmpjes vindt u hieronder. Het is niet
ondertiteld, maar de beelden spreken voor zich.         Wat is er aan de hand?   De
[…]

  
 

Internationale gebedsbijeenkomst in Jeruzalem tegen
Covid-19 vaccin experimenten met kinderen
Door: Door Frankema op May 14, 2021 08:47 am
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“Israel is het laboratorium van de wereld op dit moment”. Dit zijn de woorden die
Alex Bourla, CEO van farmagigant Pfizer, zonder blikken of blozen uitspreekt.
Over de onethische deal die Pfizer met Premier Binyamin Netanyahu heeft
gesloten hebben wij u eerder geïnformeerd: ‘Regering stemt in met gebruik
Israëlische bevolking als testpersonen in massaal experiment’ […]

  
 

15 mei tweede wereldwijde manifestatie voor vrijheid
– Push Back laat u zien hoe de geweldig eerste was!
Door: Vertaalteam op May 14, 2021 08:46 am

Op 15 mei wordt de tweede wereldwijde manifestatie voor vrijheid
georganiseerd. Nederland neemt ook deel en de manifestatie zal in Amsterdam
zijn. De onderstaande documentaire getiteld Push Back doet verslag van de
eerste wereldwijde manifestatie voor vrijheid op 20 maart 2021.
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eerste wereldwijde manifestatie voor vrijheid op 20 maart 2021.
Honderduizenden mensen (misschien zelfs miljoenen) in meer dan 100 steden in
meer dan 40 […]

Keuzevrij bij mij – platform voor aanbieders waar
iedereen altijd welkom is
Door: Gast auteur op May 14, 2021 08:46 am

Stevenen af we op een tweedeling in de samenleving? Waarbij niet-
gevaccineerde, niet-geteste mensen tweederangsburgers worden, die geen
toegang meer hebben tot winkels, restaurants, festivals, sportwedstrijden,
culturele evenementen, vakanties en vliegreizen? Niet als het ligt aan Olaf
Weller, oprichter van een nieuw initiatief: KEUZEVRIJBIJBMIJ. Dit is een
platform dat bedrijven en mensen bij elkaar brengt – […]

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
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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’

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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