
Klokkenluider Maria Zeee – wetenschappers tonen
nanotech en grafeenoxide aan in vaccins en bloed
gevaccineerden
Door: Vertaalteam op Apr 29, 2022 11:06 pm

In 2021 besloot Maria Zeee, burgerjournalist en klokkenluider dat zij van start ging met
‘Zeee Media’, een platform dat zich snel heeft ontwikkeld tot een van de meest betrouwbare,
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Lees verder

Lees verder

ongecensureerde informatiebronnen in Australië. In de onderstaande video bespreekt Zeee
beelden van wetenschappers die covid-vaccins evenals het bloed van gevaccineerde mensen
onder een microscoop hebben onderzocht. […]

 

FDA en P?zer wisten dat de COVID-injectie schade
aan het immuunsysteem veroorzaakte
Door: Vertaling Door Frankema op Apr 29, 2022 11:00 pm

Wob-verzoeken dwingen de FDA in Amerika tot vrijgave van de documenten die Pfizer heeft
moeten aanleveren om de voorwaardelijke goedkeuring te krijgen om de Corona-injectie
versneld op de markt te brengen. Nu blijkt hoe enorm Pfizer de boel heeft bedonderd. De
documenten worden in partijen aangeleverd en bevestigen wat vele mensen al vermoeden.
De vaccins […]
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Top 10 Belangrijke blogs

Must see: Klokkenluider over machtsovername en politieke immuniteit – WHO komt

weg met misdaad?

1. 

NZ research naar nanotech in Pfizer vaccine, Dr. Matt Shelton & Advocate Sue Grey2. 

World Economic Forum noemt Canada en Nederland als partners voor een wereldwijd

digitaal identiteitsbewijs voor reizigers

3. 

Oracle films: Matt le Tissier – Voormalig professioneel voetballer over topsporters die

dood neervallen

4. 

Hugo de Jonge – de aangifte, de mondkapjesdeal, de leugens en meer5.

J.P Sears – Is Klaus Schwab de gevaarlijkste man ter wereld?6.

Digitaal Corona Certificaat en Europese Digitale Identiteit – wat is het verschil en wat

wil Ernst Kuipers ons niet vertellen?

7. 

De Pfizer documenten – Dr. John Campbell is zijn vertrouwen in de autoriteiten kwijt8.

Nederland geen soeverein land meer? - EU voorstel Digitaal Covid Certificaat ruikt naar

een beerput

9. 

Verlening spoedwet en acceptatie A-status Covid-19 is gebaseerd op wetenschap of op

corruptie?

10. 
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