
1.000 atleten storten in elkaar en sterven door

hartproblemen of bloedstolsels – maart 2021 tot

juni 2022

Door: Gast auteur op Aug 02, 2022 08:16 pm

Oei, dit komt binnen. 1000 jonge kerngezonde fitte topsporters – met een gemiddelde

leeftijd van 23 jaar – storten in elkaar en sterven. Dit is gewoon een “nieuw fenomeen” waar
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Lees verder

Lees verder

we geen verklaring voor hebben? Het feit alleen al dat deze sterfgevallen worden genegeerd

zou een rode vlag moeten zijn voor de duivelse agenda die […]

 

Arts vaccinatie-kritisch, medische tuchtrechter

vooringenomen

Door: Gast auteur op Aug 02, 2022 08:04 pm

Dit artikel is eerder gepubliceerd in overnu.nl en geschreven door oud advocaat Frank

Staderman.     Huisarts Freek Reijnders in Heerlen steekt zijn mening over het “vaccin” tegen

COVID-19 niet onder stoelen of banken. Hij heeft ook principieel geweigerd dat vaccin aan

zijn patiënten toe te dienen. Patiënten die ondanks zijn negatief advies de prik […]
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Het muntje valt? – zo wordt de Covid-pandemie in stand gehouden en tegen ons

gebruikt

1. 

Tedros Ghebreyesus, Bill Gates en de nieuwe apenpokken plandemie2. 

De Covid-Leugens – Dr. Mike Yeadon3.

Open Legal Advocaten wil namens vaccinatieslachtoffers de overheid aansprakelijk

stellen

4. 

Uitvinder sociaal krediet systeem China over succesvolle controle van de bevolking5.

Boerenprotest – onderliggende agenda van de overheid wordt steeds meer zichtbaar6.

Highwire: FDA verborg schadelijke gevolgen voor zwangerschap en baby’s7.

Wat hebben de boeren, de wappies, en de slachtoffers van de toeslagenaffaire

metelkaar gemeen?

8. 

URGENT: Het Covid-vaccindocument over dalend aantal zaadcellen is nog erger dan

het op het eerste gezicht lijkt

9. 

Dr. Clare Craig onthult hoe Pfizer hun klinische testgegevens voor jonge kinderen

verdraaide

10. 
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