
Chinese overloopster onthult oorsprong COVID – Dr.
Joseph Mercola interviewt Li-Meng Yan
Door: Vertaling Door Frankema op Nov 24, 2021 05:46 pm

Dit artikel van dr. Mercola is een vertaling van ‘Chinese Defector Reveals COVID Origin’ Er
is ‘iets’ gecreëerd in een lab in China. Moeten we het een virus noemen, of een wapen…?
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  Verhaal in een notendop   • Li-Meng Yan, M.D., Ph.D., ontsnapte uit China naar de
Verenigde Staten om China’s doofpotaffaire van de […]

  
 

FDA vraagt rechtbank om volledige vrijgave van
documenten van Covid-vaccins van Pfizer met 55
jaar uit te stellen
Door: Vertaling Door Frankema op Nov 24, 2021 05:46 pm

Met een WOB-verzoek kunnen burgers, wetenschappers of journalisten via de ‘Wet
Openbaarheid Bestuur’ overheidsinstanties verzoeken bestuurlijke stukken openbaar te
maken. In een democratie zijn er immers geen geheimen? Sinds COVID zijn intrede deed
is dit helaas verleden tijd en WOB-verzoeken – die binnen een termijn van een maand
moeten worden beantwoord – worden niet of […]

  
 

Kla TV – Coronapolitiek: Psychologische
oorlogsvoering. Niet opgeven a.u.b.!
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Door: Gast auteur op Nov 24, 2021 05:45 pm

Kla TV is het Belgische nieuwskanaal dat u informeert over allerhande zaken die
ontbreken in de reguliere media. Te weten: Onderwijs & opleiding, Gezondheid &
geneeskunde, Ideologie, Cultuur, Media, Politiek, Justitie & wetten, Terreur, Milieu,
Techtniek, Economie en Wetenschap. U kunt zich hier aanmelden voor hun nieuwsbrief.
Op 2 oktober zond Kla.tv een ondertitelde uitzending […]

  
 

Dr. Vernon Coleman: Eindelijk! Medisch bewijs dat de
covid-injectie “doodslag” is
Door: Vertaling Door Frankema op Nov 24, 2021 05:30 pm
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Vernon Coleman is een Engelse arts met een ongekend groot aantal publicaties op zijn
naam. In zijn laatste vlog bespreekt hij een medisch artikel dat een bom legt onder ons
Covid-19 beleid. De titel van het artikel is ‘Abstract 10712 Mrna Covid Vaccine
Dramatically Increases Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by
the […]

  
 

Petitie – stop de verplichte QR-code op het werk
Door: Gast auteur op Nov 24, 2021 05:29 pm

Politici uit verschillende landen, zeker binnen Europa, nemen elkaars COVID-maatregelen
gretig over. Daarom is het goed om te kijken wat er in andere landen gebeurt. Hoe staat
het er nu voor met QR-codes op het werk in Europa? Niet zo best! Steeds meer landen
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om ons heen voeren een coronabewijs op werkplekken in: • In […]

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
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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