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health systems worldwide’ Het is een zeer belangrijk artikel. De WHO is een totaal
onbetrouwbaar maar zeer machtig instituut dat bezig is ongeëvenaarde macht naar zich toe
te trekken. Hoe kunnen we voorkomen dat Bill Gates gaat bepalen wanneer we weer […]

 

NZ research naar nanotech in P:zer vaccine, Dr.
Matt Shelton & Advocate Sue Grey
Door: Vertaalteam op Apr 01, 2022 05:17 pm

In dit voor u vertaalde artikel geeft Dr. Matt Shelton eerst uitleg over zijn bevindingen tijdens
het onderzoeken van het Pfizer COMIRNATY “vaccin”. Aan het einde van deze uiteenzetting
vindt u een video waarin dr. Matt Shelton spreekt met Advocate Sue Grey voor het
parlementsgebouw om aandacht te vragen voor zijn bevindingen en verzoekt om […]

 

WOB: framing en militaire inzet tegen NL burgers.
Een gesprek met Wouter Aukema & Marc van der
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Vegt
Door: Gast auteur op Apr 01, 2022 05:07 pm

Marlies Dekkers van De nieuwe Wereld gaat het gesprek aan met data-analist Wouter
Aukema en onderzoeksjournalist Marc van der Vegt over WOB verzoeken. Met een
WOB-verzoek kunnen burgers de documenten opvragen die ten grondslag liggen aan de
besluitvorming van de overheid. Ze zouden binnen acht weken beantwoord moeten worden,
maar de aanvragers hebben er 1,5 […]

 

Top 10 Belangrijke blogs

Het grote gevaar dat de massa niet in de gaten heeft1. 

Investeerders van Pfizer en Moderna verlaten een zinkend schip2. 

Nu te zien op BLCKBX – Gideon op zoek naar de waarheid3. 

De grote bedreiging - grafeenoxide4. 

Het spectaculaire falen van de Covid injecties5. 

Melissa Cummei slaat alarm over het nieuwe geldsysteem en het vaccinatiepaspoort6. 
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De pandemie uitgedrukt in ruwe data – Nederlands ondertiteld7. 

Klaus Schwab en zijn grote fascistische reset8.

Britse overheid heeft rapport vrijgegeven dat bevestigt dat 9 van de 10 Covid-doden

volledig gevaccineerd zijn

9. 

Boem! Trudeau’s motief voor plotseling koersverandering komt aan het licht –

Canadese banken blijken samen te werken met het wef

10. 
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