
Weer een arts die waarschuwt voor het DNA
veranderende Covid-19 vaccin

—————————————————————————————————————————————– ‘De oude soort mens
wordt misschien wel vernietigd, de nieuwe zal totaal worden gecontroleerd en zelfs geen eigen
gedachten meer hebben’
—————————————————————————————————————————————– Van diverse kanten
kreeg ik een link opgestuurd naar een door YouTube geblokkeerde video van weer een arts die
waarschuwt om in geen geval het Covid-19 vaccin…

Hagia Sophia veranderd in moskee; Zo
worden de Turken klaargestoomd voor

oorlog

Ooit het symbool van het Oosterse christendom, nu een moskee.
—————————————————————————————————————————————– Turkije stevent in
Libië af op militaire confrontatie met Egypte, Syrië en de VAR’ – Herstel Ottomaanse Rijk komt steeds
dichterbij —————————————————————————————————————————————– Volgens
zijn bondgenoten en fans heeft de Turkse dictator Recep Tayyip Erdogan Istanbul, het vroegere
Constantinopel, opnieuw…

‘Zwarte Dood weer opgedoken in Azië’
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—————————————————————————————————————————————- Dagelijks 300 mensen
met nieuwe longontsteking in ziekenhuis opgenomen – Daarnaast verspreidt zich ook een nieuwe,
ergere variant van corona, plus de varkensgriep
—————————————————————————————————————————————– Chinese officials
waarschuwen dat er in Kazachstan een onbekende, dodelijke vorm van (virale) longontsteking is
opgedoken, die veel gevaarlijker is dan het coronavirus. De Amerikaanse…

‘Boeren, vissers, MKB en bezorgde burgers
moeten verzetsbeweging tegen het systeem

vormen’

—————————————————————————————————————————————- ‘De Groene Transitie is
niets anders dan een communistische revolutie in een andere jas’ – Breed maatschappelijk verzet
nodig tegen ‘collectivisme, repressie en uitzuiging’ door overheid, NGO’s, multinationals en banken
—————————————————————————————————————————————– De eerste contouren
van het begin van een brede maatschappelijke verzetsbeweging, bestaande uit boeren, vissers, MKB en
bezorgde…

Duitse deelstaat wil artsen dwingen om
abortussen uit te voeren
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—————————————————————————————————————————————– CitizenGo petitie
tegen VN voorstel om soevereiniteit landen op te heffen om abortussen af te dwingen heeft succes
—————————————————————————————————————————————– De groen-christelijke
regering van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg heeft het plan opgevat om artsen te gaan
dwingen om abortussen uit te voeren. Belangrijkste reden: steeds minder jonge artsen zijn bereid…

Onafhankelijke journalisten: Alleen massale
burgerlijke ongehoorzaamheid kan onze

vrijheid nog redden

—————————————————————————————————————————————– ‘We krijgen onze
vrijheden niet meer terug, tenzij we besluiten om deze terug te nemen‘
—————————————————————————————————————————————– Vier onafhankelijke
journalisten kwamen gisteren in twee platformdiscussies tot dezelfde conclusie: ons land is
overgenomen door een dictatuur, en het Nederlandse volk hoeft van het parlement niets meer te
verwachten om deze machtsgreep…

Europese top pathologen zeggen dat
niemand aan Covid-19 is gestorven

—————————————————————————————————————————————- ESP lid dr. Alexov:
‘WHO is een criminele organisatie vanwege zaaien wereldwijde paniek zonder dat er enig verifieerbaar
bewijs van een pandemie is – Een vaccin is op dit moment onmogelijk, dus wat maakt Bill Gates ècht in
zijn laboratoria?’ —————————————————————————————————————————————– Dr.
Stoian Alexov, president van de Bulgaarse pathologen…

Politiek en media blijven 25 jaar na
Srebrenica hetzelfde eenzijdige verhaal

vertellen
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Ondanks tal van getuigenverklaringen sprak het VN oorlogstribunaal Naser Oric, commandant van de
moslimstrijdkrachten in Bosnië, vrij van het vernietigen en uitmoorden van minstens 50 Servische
dorpen in de periode 1992 – 1993, wat de aanleiding was van de gebeurtenissen in Srebrenica in 1995.
(Afbeelding: (3)). —————————————————————————————————————————————–
Wraakactie direct gevolg…

Nijmeegse hoogleraar bevestigt dat
lockdown pure paniek en onnodig was

—————————————————————————————————————————————- ‘Door lockdown
veroorzaakte recessie leidt tot veel meer doden dan door corona’ – ‘Collega’s hielden uit angst voor de
media hun mond dicht’
—————————————————————————————————————————————– In een lang interview
in de papieren editie van De Gelderlander bevestigt de Nijmeegse hoogleraar Besturen van Veiligheid
Ira Helsloot, die lange tijd vrijwel de…

Hydroloog: ‘Drieklovendam in China kan
instorten en grootste ramp ooit veroorzaken’

De gigantische Drieklovendam is 2,3 kilometer lang en 185 meter hoog.
—————————————————————————————————————————————- China zegt dat
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instortingsgevaar een Westerse media hoax is
—————————————————————————————————————————————- Eind juni gaf de
Chinese overheid toe dat voor het eerst in een jaar tijd de deuren van de enorme Drieklovendam, de
grootste waterkrachtcentrale ter wereld die tussen…

Duitse soldaten gaan van deur tot deur en
dwingen bewoners coronatest af te nemen

Afbeelding (illustratief): (2).
—————————————————————————————————————————————– Befehl ist Befehl is
weer helemaal terug: ‘In 2032 heeft iedereen wéér ‘von nichts gewußt”
—————————————————————————————————————————————– Het ‘ingrijpen achter
de voordeur’, wat in Nederland na veel verontwaardiging mogelijk toch uit de corona spoedwet wordt
gehaald (die daarmee hooguit een klein beetje minder totalitairder wordt), is in…

Europese Commissie komt met plan voor
strenge DDR censuur tegen alle afwijkende

meningen

—————————————————————————————————————————————– Voorbeeld: ECRI eist
dat Oostenrijk uitsluitend positief over moslim immigratie bericht, en onafhankelijk nieuws over alle
negatieve gevolgen de kop indrukt
—————————————————————————————————————————————– De staatsgreep tegen
onze vrijheid en democratie kan natuurlijk niet plaatsvinden zonder dat eerst in Brussel het groene licht
daarvoor werd gegeven. Ramon Bril (Café Weltschmerz) besprak…

‘Politici volgen dit historische handboek bij
hun tirannieke machtsovername’
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—————————————————————————————————————————————– ‘Als voldoende
mensen dit Marxistische complot inzien, kunnen we nog winnen’
—————————————————————————————————————————————– Met de corona
spoedwet die er onverbiddelijk gaat komen wordt opnieuw duidelijk hoe de feitelijke staatsgreep tegen
onze democratie wordt uitgevoerd. Dat gebeurt door een zeer extreem wetsvoorstel in te dienen, en
daar dan de meest pijnlijke…

Chinese staatsbedrijven dwingen
werknemers proefkonijnen te worden voor

experimenteel Covid-19 vaccin

—————————————————————————————————————————————- Melinda Gates wil
zwarte bevolking voorrang geven bij corona vaccinaties – Indirecte verplichting al toegepast in Beijing:
Geen werk meer als je niet meewerkt aan DNA/RNA test – Worden mensen toch wakker? Eén derde
van Britten heeft twijfels over Covid-19 vaccin
—————————————————————————————————————————————– China lijkt reeds te
doen waar minister…

Grote Groene Reset begint: 21% Duitse
bedrijven staat om omvallen

—————————————————————————————————————————————- ‘Omgekochte politici
drukken op ondemocratische wijze hun Groene Agenda, die tegen het volk is gericht, erdoor – Dit is de
schandelijkste politieke strategie in de geschiedenis ooit’ – ‘Het echte Nieuwe Normaal? Met een
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minimaal basisinkomen thuis moeten blijven en enkel nog TV kunnen kijken’
—————————————————————————————————————————————- De economische
schade…

Ook een Noors team virologen zegt nu dat
coronavirus uit laboratorium komt

—————————————————————————————————————————————- ‘Dit virus bleek zó
goed aangepast om mensen te infecteren, dat het verdacht was’
—————————————————————————————————————————————- Een team rond de
bekende Noorse viroloog en HIV expert Birger Sørensen heeft net als eerdere internationale
wetenschappers geconcludeerd dat het coronavirus hoogstwaarschijnlijk uit een laboratorium komt.
‘Wat we ontdekten was dat dit virus…

Amerikaanse onderzoekshistoricus: ‘MH17
proces toont aan dat Nederlands recht

totaal corrupt is’

—————————————————————————————————————————————– Afgelopen vrijdag 3
juli besloot rechter Hendrik Steenhuis in het MH17 (show)proces om geen enkel Russisch
bewijsmateriaal toe te laten. Hij weigerde informatie van de Russische militaire inlichtingendienst,
waarmee zou kunnen worden vastgesteld waar de BUK raket, waarmee de Maleisische Boeing op 17
juli 2014 zou zijn neergehaald, tussen…

Hoogleraar immunologie Capel: DNA
schade aan complete generaties door 1,5

meter samenleving
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Covid-19 in perspectief: terwijl politiek en media blijven doen alsof het zo ongeveer het
allergevaarlijkste virus ooit is, blijkt de realiteit bijzonder ontnuchterend te zijn.
————————————————————————————————————————————— Sterke negatieve
emoties kunnen genen blijvend uitzetten: Angst is het echte grote gevaar voor ieders gezondheid – ALS
social distancing al zou werken (wat…

Wordt Ghislaine Maxwell gezelfmoord
voordat ze grote namen pedo netwerk

onthult?

Tal van prominenten, waaronder de Britse prins Andrew, oud-president Bill Clinton en Bill Gates
bezochten Jeffrey Epsteins ‘Pedo Island’. (Afbeelding: (2)).
—————————————————————————————————————————————- Sven Hulleman: ‘En u
denkt dat dit in Nederland niet gebeurt?’ – ‘Bestaan van adrenochrome altijd buiten media gehouden’ –
‘De kinderen van de slang versus de kinderen…

Energietransitie: ‘Nederland wordt één groot
industriepark vol windmolens en

zonnepanelen’
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