
Karin-Maria’s kijk op
corona kolder

Volgens Cahill kan je op
deze manier veilig de
winter door komen

Professor Cahill stelt gerust
en geeft oplossing voor
#corona

Vrijheidsdemonstraties slaan nieuwe weg in tijdens derde
Pleindemo
Tijdens de derde Pleindemo op rij van de initiatiefnemers Mordechai Krispijn en Frank Ruesink gebeurt er iets
opmerkelijks. De beide voorgaande edities van deze demoreeks tegen de Spoedwet en de corona-maatregelen
werden al in een […]
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Plein, Den Haag – Het is tijd
om op te staan
#metwiekomjijnaardenhaa
g

Monster aan op het
StormSterren schip als je
geen woning meer hebt

Neuroloog waarschuwt
voor hersenbeschadiging
door mondkapje

Maak de #corona angst
belachelijk, sloop de #hoax

Pioniers gezocht met
werkelijke duurzaamheid
in Frankrijk, want er is
werk te doen

Hoe waardeloze PCR-test
grondslag van Ruttes
coronamaatregelen
vormen

Opnieuw grote demo in
Londen tegen corona
maatregelen

Kiest NL voor de rode of de
blauwe pil

De Audiokrant nr 7 – over
censuur, dictatuur en
complotten
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We zijn er klaar mee en we
kunnen het woord niet
meer horen

Wereldwijde protestdag
stop5G – ook in NL is het
onrustig

Vaxxed2-on-tour door
Nederland en België voor
het delen van #vaccinatie
leed

Dictatuur van de Bende van
Rutte houdt al 6 maanden
stand

Artsen worden
geïntimideerd en het
zwijgen opgelegd of voor de
rechter gedaagd (congres
rond covid-19)

Er woedt een oorlog om ons
bewustzijn die we met
positiviteit zullen winnen

Steeds meer artsen keren
zich tegen corona beleid
van overheden

Rookgordijn rond de Spoed-
of Noodwet (35526)?

The Big Corona Picture: ze
willen een totale controle
van de wereld
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Heldhaftig verzet voor
vrijheid tegen corona
terreur in Melbourne en
andere delen van Australië

Corona crisis is een aanzet
tot een mondiale coup

Laten christelijke partijen
zich verleiden door de
duivel?

Slechte luchtkwaliteit
oorzaak uitbraak ‘corona-
virus’

De 11 vragen van Matt en het
beste mondkapje of
muilkorfje dat er is

Waarschuwingen uit
Australië voor de
spoed/noodwet

Spaanse griep kostte 20
miljoen doden, maar was
het wel een griep?

Voert Tweede Kamer op 9
september een dictatuur
in?

Audiokrant van Niels
Lunsing
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Klimaatverandering en Covid19 hebben
hetzelfde doel

Bijdrage van Dick van Nieuwkoop Om te begrijpen hoe
klimaatverandering en Covid19 hetzelfde doel hebben moeten we
teruggaan in de tijd. Het heeft namelijk met olie te maken, de giftige kant
van olie. Het verhaal [...]

Opnieuw groei aantal klanten voedselbanken,
wel iets minder armoede

Opnieuw is het aantal mensen dat door de Nederlandse voedselbanken
wordt geholpen gestegen. In 2018 steeg het aantal mensen met 6% tot
140.000 en voor 2019 was er weer een toename, namelijk van 8% naar [...]
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