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Biden geeft Amerikaanse soevereiniteit over aan
WHO – en Kuipers die van Nederland?
Door: Gast auteur op May 13, 2022 10:59 pm

‘Biden handing over US sovereignty to WHO’ van Peter Breggin is een belangrijk artikel. Het
gaat over het komende pandemie-verdrag waardoor de WHO de macht krijgt om wereldwijd
het pandemie-beleid af te dwingen. Daarmee verliezen alle landen die het verdrag gaan
ondertekenen – waaronder Nederland – in feite dus hun soevereiniteit. Is dit het begin […]

Marijn Poels documentaire: Pandamned –
Aanbevolen!
Door: Gast auteur op May 13, 2022 10:38 pm

Heeft u hem al gezien? Documentaire-maker Marijn Poels neemt de kijker mee op een
verhelderende reis door de opkomende absurde wereld van het “Nieuwe Normaal” en hoe
we die nog steeds kunnen voorkomen. Een uitermate boeiend en grondig onderzoeksverslag
van hoge kwaliteit zoals Marijn dat al in eerdere documentaires heeft laten zien!       […]
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Top 10 Belangrijke blogs

Klokkenluider Maria Zeee – wetenschappers tonen nanotech en grafeenoxide aan in

vaccins en bloed gevaccineerden

1. 

Stop de permanente coronawet – teken de petitie2. 

Poliovaccin besmet met kanker-veroorzakend virus afkomstig van het kweekmedium3.

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

weg met misdaad?

4. 

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

digitaal identiteitsbewijs voor reizigers

5. 

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

dood neervallen

6. 

Hugo de Jonge – de aangifte, de mondkapjesdeal, de leugens en meer7.

J.P Sears – Is Klaus Schwab de gevaarlijkste man ter wereld?8.

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

wil Ernst Kuipers ons niet vertellen?

9. 

De Pfizer documenten – Dr. John Campbell is zijn vertrouwen in de autoriteiten kwijt10.
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