
Highwire: de grotere bedreiging – grafeenoxide
Door: Gast auteur op Oct 08, 2021 10:30 pm

Del Bigtree, onderzoeksjournalist en presentator van de Amerikaanse talkshow ‘The
HIGHWIRE’ heeft enige tijd gewacht met het naar buiten komen van de informatie over
grafeenoxide in Covid-injecties. Het is buitengewoon confronterende informatie en nog
meer reden om geen prik te halen omdat je “niet buitengesloten wilt worden”. Informeer
uzelf. Er komt steeds meer naar buiten […]
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Christian Westbrook over dehumanisering – korte en
krachtige boodschap van Christian Westbrook (Ice
Age Farmer)
Door: Gast auteur op Oct 08, 2021 10:23 pm

Het was een tijdje stil op het kanaal van Ice Age Farmer. Dat gaf voeding aan allerlei
speculaties. Nu is hij terug met een video (maar niet op YouTube) met de volgende
boodschap: onze toekomst als mensen met een ziel en een vrije wil staat op het spel.
Christian Westbrook legt in deze video uit […]

  
 

Discriminatie in cijfers – vals positieven worden ten
onrechte geweerd in het restaurant
Door: Joris Baas & Door Frankema op Oct 08, 2021 10:21 pm
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Iedereen die veel verstand van zaken heeft weet dat er veel vals positieve PCR-
testuitslagen zijn als er weinig mensen ziek zijn. Waarom wordt de burger er niet over
ingelicht? Op de pagina ‘Aanvullende informatie diagnostiek COVID-19’ vergelijkt het
RIVM verschillende manieren om Covid-19 te diagnosticeren (waaronder PCR-testen) –
en evalueert zij de betrouwbaarheid ervan.1 Uit […]

  
 

Blckbx – Coronapas mag blijven oordeelt rechter in
de zaak Maes/Lenting tegen de overheid
Door: Gast auteur op Oct 08, 2021 10:15 pm
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Op 06-10-21 werd bekend dat de rechter de eis van Maes/Lenting om de Coronapas op
te schorten heeft afgewezen. In een monoloog van ca. 15 minuten reflecteert advocaat
Bart Maes op de uitspraak. In de beoordeling van het geschil was onder punt 4.1 te lezen:
“De staat heeft op grond van de Nederlandse grondwet en […]

  
 

Als we nu niet mogen vergelijken, wanneer dan wel?
– Mordechai Krispijn
Door: Gast auteur op Oct 08, 2021 10:11 pm
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Deze prachtige toespraak van Mordechai Krispijn kan ons allemaal helpen in de realiteit te
staan – en tegelijkertijd in liefde. Laat u inspireren!         “We stonden 3 oktober op een
bijzondere plek. De Dam van Amsterdam. Als jij je ooit hebt afgevraagd hoe het kon dat
zo weinig mensen iets deden in […]

  
 

Eerste-, en tweederangsburgers – hoe voelt dat?
Door: Gast auteur op Oct 08, 2021 10:08 pm

    De apartheidspas heeft net zoveel effect op je gezondheid als de avondklok. Dus
GEEN effect! En toch is deze pas op 25 september 2021 ingevoerd. En dat maakt mij
toch zo ontzettend benieuwd… Benieuwd naar mijn vrienden, kennissen en collega’s die
zo’n groen vinkje hebben, ongeacht hoe ze deze verkregen hebben. Het maakt […]

  
 

We gooien het roer om! – informeer uzelf:
startpagina.onzereset.nl en thegreaterreset.org
Door: Door Frankema op Oct 08, 2021 10:03 pm
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Graag uw aandacht voor twee initiatieven die ons kunnen helpen om nieuwe wegen te
vinden: ‘Startpagina onze reset’ en ‘The greater reset’.   Startpagina onze reset   Deze
pagina bevat genoeg linken om u eindeloos te inspireren. Wat een prachtig overzicht.
Alles wat u zoekt overzichtelijk gerangschikt.       Playlist The Greater Reset   […]

  
 

Top 10 Belangrijke blogs
1. Waarom wij dit gaan winnen – Lezing van Ernst Wolff die viraal gaat

2. De baas eist een test of prik wat nu? – Isa Kriens en Frank Stadermann

3. Keuzevrij bij mij – platform voor aanbieders waar iedereen altijd welkom is

4. Naomi Wolf – waarom het vaccinatiepaspoort een totalitair slavernij systeem
inluidt

5. Omstreden Thierry Baudet met inhoudelijk ijzersterk betoog dat verborgen doel
coronabeleid blootlegt

6. De CDC wijzigt plotseling de definitie van de woorden vaccin en vaccinatie

7. VWS een muur van onwil – Erik van der Horst in gesprek met Pepijn van
Houwelingen

8. ‘Biodigital Convergence’: het “samenvoegen” van biologische en digitale
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aansturing van mensen – een nachtmerrie?

9. De Nederlandse rechtsstaat hangt aan een zijden draadje en de rechterlijke
macht kijkt de andere kant op

10. Website Meldpunt vaccinatie voor het melden van vaccinatieschade is online
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