
Oracle (lms: Matt le Tissier – Voormalig
professioneel voetballer over topsporters die dood
neervallen
Door: Gast auteur op Apr 19, 2022 05:47 pm

In het afgelopen jaar is de sportwereld getuige geweest van een alarmerende toename van
het aantal professionele atleten (en fans) die lijden aan hartstilstand en andere ernstige
gezondheidscomplicaties. In dit exclusieve interview geeft Matt Le Tissier zijn visie op wat er
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Lees verder
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het afgelopen jaar in de sport is gebeurd.     Deze video is gemaakt […]

 

Criminelen in Toga’s – Maria-Louise Genet, Willem
Engel, Jeroen Pols
Door: Door Frankema op Apr 19, 2022 05:00 pm

Iedere dinsdag nemen mr. Jeroen Pols (of mr. Hanno Wisse) en mw. mr. Maria-Louise Genet
samen de relevante juridische ontwikkelingen van de week door. Ditmaal met Willem Engel
als derde gesprekspartner gelet op het onderwerp van vandaag. Voor de eerdere 25
afleveringen van het Juridisch Weekjournaal wordt verwezen naar de website van Café
Weltschmerz of […]

 

Top 10 Belangrijke blogs

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

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. 

Copyright © 2022 Stichting Vaccinvrij, Alle rechten voorbehouden.
U heeft zich aangemeld voor de nieuwsbrief via Vaccinvrij.nl of 

Stichtingvaccinvrij.nl

Voeg info@stichtingvaccinvrij.nl toe aan de lijst van veilige afzenders
zodat u zeker weet dat al onze e-mails ontvangt.

Vaccin nieuws

3 of 3 20/04/2022, 11:08


