
Data-analyse bewijst dodelijke opzet – Jeroen Pols
en Willem Engel
Door: Gast auteur op Jan 12, 2022 08:27 pm

Elke dag vallen er aantoonbaar doden door gebreken in de “Good Manufacturing Practice”,
constateren Jeroen Pols en Willem Engel. Zij baseren zich hierbij op een onderzoek dat heeft
vastgesteld dat de inhoud van Covid-injecties die afkomstig zijn van één bedrijf niet
consistent is! Bepaalde partijen blijken 1 overlijden te veroorzaken per batch, en andere
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Lees verder

Lees verder

partijen […]

 

BLCKBX – “De controlerende taak is zoek!” stelt
RechtsGlosoof Raisa Blommenstijn in een analyse…
Door: Gast auteur op Jan 12, 2022 08:22 pm

De trias politica, driemachtenleer of scheiding der macht(en), is een theorie van de
staatsinrichting waarin de staat is opgedeeld in drie organen die elkaars functioneren
bewaken. • de wetgevende macht met tweekamerparlement; • de uitvoerende macht met
een koning (waarbij de eerste minister meestal de macht uitoefent) of een gekozen
president; • de rechterlijke macht […]

 

16 januari 2022 Nederland in Verzet – Herdenking
van de KOFFIESLAG – Demo in Amsterdam
Door: Door Frankema op Jan 12, 2022 08:20 pm
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Lees verder

Drie marsen vanaf drie verschillende vertrekpunten die allemaal naar het Museumplein
leiden. De demo op 16 januari is anders opgezet dan gebruikelijk. Nederland in Verzet geeft
een korte toelichting: “Op 16 januari 2022 keert Nederland in Verzet terug naar waar het in
2021 begon, op het Museumplein. Demonstreren werd verboden, dus werd er koffie
gedronken. […]

 

Top 10 Belangrijke blogs

Melissa Cummei slaat alarm over het nieuwe geldsysteem en het vaccinatiepaspoort1. 

De pandemie uitgedrukt in ruwe data – Nederlands ondertiteld2. 

Klaus Schwab en zijn grote fascistische reset3. 

Ivermectine werkt – waarom mogen we het niet gebruiken?4. 

Waarom wij dit gaan winnen – lezing van Ernst Wolff die viraal gaat5. 

Must see documentaire – wetenschappers met een kritische blik op de Corona-crisis6. 

Website voor aangifte tegen Hugo de Jonge – ga kijken alstublieft7. 

Chinese overloopster onthult oorsprong Covid – Dr. Joseph Mercola interviewt Li Meng

Yan

8. 
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‘Crimineel bedrijf Pfizer fraudeert al jaren - waarom zou het met de Covid-injecties

anders zijn?

9. 

Moderna pakt belastingvrije winst op door de overheid gefinancierde Covid-vaccins10. 
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