
Breaking News: Willem Engel is vrij
Door: Joris Baas & Door Frankema op Apr 05, 2022 10:45 pm

Willem Engel is op 16 maart opgepakt zonder dat hij een strafbaar feit had gepleegd. Op 30
maart is hij vrijgelaten op voorwaarde dat hij niet zou spreken in de sociale media. Bizar om
deze voorwaarde te stellen, maar Willem heeft zich daaraan gehouden. Desondanks werd hij
op 3 april wéér opgepakt zonder dat hij […]
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Lees verder

Lees verder

 

Uitgebreide politieaangifte tegen de Covid-19
vaccinatiecampagne in het Verenigd Koninkrijk
(Nederlands ondertitelde video & artikel)
Door: Gast auteur op Apr 05, 2022 10:43 pm

Op 20 December 2021 is aangifte gedaan tegen de verantwoordelijken voor de Covid-19
vaccinatiecampagne in het Verenigd Koninkrijk. De omvangrijke klachten zijn gericht tegen
o.a. een aantal ministers van de Britse regering, ambtenaren en hoofden van mainstream
media nieuwszenders [1]. De vermeende misdaden (in juridische termen het klachtdelict
genoemd) die worden aangehaald zijn: ambtsmisdrijven, samenzwering […]

 

Blckbx: De grote corona- en vaccinatie-update! Met
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Lees verder

immunoloog prof. dr. Theo Schetters
Door: Gast auteur op Apr 05, 2022 10:41 pm

De ene na de andere ‘versoepeling’ wordt doorgevoerd, maar tegelijkertijd blijft de deur op
een kier om maatregelen toch weer in te kunnen voeren als er een ‘zorgwekkende’ variant
opduikt. En miljoenen mensen zijn inmiddels gevaccineerd. Hoe staan we ervoor? Professor
dr. Theo Schetters, immunoloog, brengt ons op de hoogte.     Ruim een miljoen […]

 

Vergroot je juridische weerbaarheid – basiscursus
Grond- en Mensenrechten
Door: Gast auteur op Apr 05, 2022 10:35 pm
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Lees verder

Op vrijdagmiddag 8 april 2022 geeft Mr. Maria Louise Genet weer de basiscursus Grond- en
Mensenrechten. Kleinschalig onderwijs met ruime aandacht voor de deelnemers. Deze
cursus is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het recht. Voor meer informatie
ga naar de website: https://devrijemensacademie.nl/ In de cursus werk je met een
wettenbundel die je hier […]

 

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. 

De pandemie uitgedrukt in ruwe data – Nederlands ondertiteld7. 

Klaus Schwab en zijn grote fascistische reset8. 
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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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