
Sinds 2003 onthullend en bewustmakend nieuws

Ze hebben het gemunt op je pijnappelklier
woensdag, 28 april 2021 21:00

Iedere keer als je denkt dat er niet nog meer ellende boven water kan komen voor
wat betreft coronavaccinaties, blijkt dit toch te kunnen.  

Nu is er een laboratoriumonderzoek opgedoken dat laat zien dat via de PCR test en
de vaccinaties niet alleen je pijnappelklier wordt uitgeschakeld maar dat er een
nieuwe verbinding tot stand wordt gebracht.  

 
Lees meer >>

|

Vaccinaties zorgen voor de coronapatiënten, 5G voor de
mutaties
woensdag, 28 april 2021 19:36

Wederom is iedereen in rep en roer, want ook wij hebben nu al te maken met de
zeer gevaarlijke Indiase variant.  

Gelukkig sluit ons land het luchtruim, dit wel nadat de variant al in het land is
uiteraard en twijfelt de Telegraaf of de vaccinaties wel werken tegen deze nieuwe
gevaarlijke indringer.

Lees meer >>
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|

Het geld zal verdwijnen met een Big Bang
woensdag, 28 april 2021 18:50

Hoelang kan jij nog winkelen met een stapel bankbiljetten in je achterzak en
daarbij een gevoel hebben dat je rijk bent? 

Als de voortekenen niet bedriegen, dan waarschuwen de Illuminati ons dat het geld
dat wij kennen zal verdwijnen met het soort explosie die een paddenstoelwolk
veroorzaakt.

Lees meer >>

|

Er is goed nieuws, maar het is ook gevaarlijk
dinsdag, 27 april 2021 17:03

Het goede nieuws is dat er steeds meer vaccins terechtkomen op de plek waar ze
horen, namelijk in de prullenbak.   

Het slechte nieuws is dat het WEF team achter de schermen nu van alles zal
verzinnen om die prik toch in armen te doen verdwijnen. 
 

Lees meer >>

|

Klaus Schwab wist precies wat er op 9/11 zou gebeuren
dinsdag, 27 april 2021 15:46

Toeval bestaat in dit leven, maar sommige mensen hebben veel meer met toeval te
maken dan anderen. 

Zo had Klaus Schwab op de ochtend van de aanslagen van 9/11 een afspraak op
een plek tegenover de Twin Towers die op het laatste moment toevallig werd
verplaatst.

Lees meer >>

|

Ze blijven komen voor de christenen
dinsdag, 27 april 2021 14:53

In een boek dat al een paar duizend jaar oud is, worden dingen voorspeld die nu
precies zo beginnen uit te komen.  

En in naam van de covid-sekte komen de christenen wereldwijd steeds meer onder
vuur te liggen.

Lees meer >>

| Naar boven

https://niburu.co/financieel/16240-het-geld-zal-verdwijnen-met-een-big-bang
https://niburu.co/financieel/16240-het-geld-zal-verdwijnen-met-een-big-bang
https://niburu.co/binnenland/16239-er-is-goed-nieuws-maar-het-is-ook-gevaarlijk
https://niburu.co/het-complot/16229-bijna-iedereen-zit-in-het-complot-en-verraadt-hun-eigen-volk
https://niburu.co/binnenland/16239-er-is-goed-nieuws-maar-het-is-ook-gevaarlijk
https://niburu.co/het-complot/16238-klaus-schwab-wist-precies-wat-er-op-9-11-zou-gebeuren
https://niburu.co/het-complot/16238-klaus-schwab-wist-precies-wat-er-op-9-11-zou-gebeuren
https://niburu.co/het-complot/16237-ze-blijven-komen-voor-de-christenen
https://niburu.co/het-complot/16237-ze-blijven-komen-voor-de-christenen


Rutte en de Jonge weten het ook niet meer, IC's vol met
gevaccineerden
maandag, 26 april 2021 15:00

Het duo dat nu al ruim een jaar lang de bevolking gegijzeld houdt valt nu hopeloos
door de mand met hun corona pandemie. 

Er gebeuren allemaal dingen die, volgens hun agenda, niet mogelijk zouden moeten
zijn en dat zal alleen nog maar vele malen erger worden.

Lees meer >>

|

Zo kan je onvruchtbaar worden door het corona mRNA vaccin
maandag, 26 april 2021 14:37

Waar het normaal gesproken tien tot vijftien jaar duurt voordat vaccins voldoende
zijn getest, zo is er nu een experimenteel vaccin losgelaten op de mensheid.  

Een vaccin dat geen vaccin is maar instructies om een spike-eiwit aan te maken
waardoor het lichaam antilichamen produceert, maar dat is maar een deel van het
verhaal. 

Lees meer >>

|

Poolse NAVO-troepen gaan Turkije beschermen tegen Syrië
maandag, 26 april 2021 12:46

Het arme Turkije voelt zich bedreigt door haar buurman Syrië en krijgt daarom hulp
van de NAVO om zich te beschermen. 

De Turkse invasie in Syrië telt even niet mee en de Polen maken zich op om de
Turken bij te staan.  

Lees meer >>

|

De grondwet wordt voor onze ogen gesloopt
zondag, 25 april 2021 23:42

De grondwet is de belangrijkste wet in ons land en beschermt, althans dat zou het
moeten doen, onder andere de burger tegen de staat. 

Echter, de knechten van Klaus Schwab hebben daar maling aan en slopen de
grondwet waar we bij staan.  

Lees meer >>

|

Er is iets bijzonders aan de hand met corona in India
zondag, 25 april 2021 23:25
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Toen de hele wereld vorig jaar te maken kreeg met de jaarlijkse griep die toen
covid-19 werd genoemd, gebeurde er in India nauwelijks iets. 

In de herfst hadden ze een relatief kleine opleving van “gevallen”, maar nu schiet de
grafiek als een raket omhoog.  
 

Lees meer >>

|

Anunnaki, onze Goden – Pasen (deel 4) – Zwamneus Marshall
Masters...
zondag, 25 april 2021 23:06

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een
fascinerende ontdekkingsreis.  

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles,
maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen. 

Lees meer >>

|

Coronavaccins werken niet, wat nu?
zaterdag, 24 april 2021 14:30

De autoriteiten lopen zo langzamerhand toch wel tegen een groot probleem aan nu
blijkt dat de coronavaccins niet werken. 

Er wordt alarm geslagen omdat de druk op de zorg toeneemt, terwijl er, volgens de
officiële cijfers, al bijna 5 miljoen mensen zijn gevaccineerd. 

Lees meer >>

|

Bijna iedereen zit in het complot en verraadt hun eigen volk
zaterdag, 24 april 2021 14:21

Nog steeds stromen mensen iedere keer massaal naar de stembus omdat ze
denken dat ze daar een verschil kunnen maken.  

Keer op keer blijkt dat ze worden verraden door de mensen op wie ze stemmen en
de volgende die door de mand valt is de lijsttrekker van een partij die er zou zijn voor
de arbeiders. 

 
Lees meer >>

|

Hou vol, dan gaan zij kopje onder
zaterdag, 24 april 2021 14:14 Naar boven
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Meer artikelen...

Aan alle kanten neemt de dwang toe om deel te nemen aan de nieuwe testmaatschapppij.  

Het belooft je vrijheid, maar wat je vervolgens krijgt in onze satanische samenleving
is precies het omgekeerde.  

Lees meer >>

|

Massaal protest maakt eind aan Super League, niet aan
neppandemie
vrijdag, 23 april 2021 19:33

Woedende supporters die massaal in opstand kwamen hebben ervoor gezorgd dat
de Super League al geschiedenis was voordat deze was begonnen. 

Waarom gebeurt er niet hetzelfde met de dreigende medische apartheidsstaat op
basis van een totale nep pandemie?

Lees meer >>

|

Dit is hoe je het volk de mond snoert en verdeeld houdt
vrijdag, 23 april 2021 19:22

Velen vragen zich af hoe het kan dat de horeca altijd het kind van de rekening
schijnt te zijn voor wat betreft coronamaatregelen. 

Zo bleek in Groot-Brittannië vorig jaar minder dan drie procent van alle
coronabesmettingen via de horeca te ontstaan en toch woedt ook in dat land “a war
on pubs”.

Lees meer >>

|

Gevaccineerde mensen vormen straks het grootste gevaar
vrijdag, 23 april 2021 19:12

Het is niet alleen het probleem van de bijwerkingen van vaccins zoals doodgaan en
allerlei verwondingen waar wij ons zorgen over moeten maken. 

Door een foutje bij de organisatoren van de nep pandemie kunnen de coronavaccins
wellicht zelfs het einde van de mensheid betekenen.

Lees meer >>

|
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