
The Truman Show

Jorn Luka interviewt Door Frankema over het Rijksvaccinatieprogramma en Covid-19. 

Hoe is het om je kinderen buiten het medische en buiten het schoolsysteem op te 

voeden? Waarom worden we afhankelijk gehouden van de overheid? Hoe kunnen we dit 

doorbreken?


The New Normal

Is de ‘Nieuwe Normaal’ – gepropageerd door de media, opgelegd door politici, en 

afgedwongen door politie – hoofdzakelijk in het voordeel van de 0,1% superrijken? De 

onderstaande video legt een diepere agenda bloot die niets te maken heeft met gevaar 

of gezondheid, maar met geld en macht.

Monopoly – het totaal-plaatje van The Great Reset 

Minder dan een handje vol mega-corporaties domineert vandaag de dag ons leven in 

ieder aspect. Van het ontbijt dat ‘s ochtends op tafel staat, tot aan het matras waar we ‘s 

nachts op slapen, en alles dat we daar tussenin doen, gebruiken of consumeren draagt 

bij aan de macht van deze corporaties. In deze video laat Tim Gielen je aan de hand van 

eenvoudig verifieerbare feiten zien hoe deze corporaties, of beter gezegd; hun grootste 

aandeelhouders, de hoofdrolspelers zijn in het theaterstuk waar we op dit moment 

getuige van zijn. En hoe zij de drijvende kracht vormen achter “The Great Reset” van het 

World Economic Forum.

America Frontline Doctors - Simone Gold

Simone Gold, oprichtster van America’s Frontline Doctors over de ziekte Covid-19, het 

risico om het te krijgen en de behandeling ertegen. “We worden niet zozeer 

vastgehouden door het virus, maar meer door het spinnenweb van angst. Dat 

spinnenweb is overal om ons heen. Dit is niet nodig. We kunnen op een intelligente en 

verantwoordelijke manier met het het virus omgaan”.

Café Weltschmerz - Fiona Zwarts

Café Weltschmerz – Fiona Zwart interviewt Door Frankema over ruim 20 jaar contact 

met ouders; de diepere betekenis van de term “antivaxxers”; de onderdrukking en groei 

van het bewustzijn van de bevolking, de rol van de Vaccinatie-alliantie en staatssecretaris 

Paul Blokhuis in het monddood maken van ouders die vragen of kritiek hebben en 

meer.

Café Weltschmerz - Joris Baas

Café Weltschmerz – Joris Baas interviewt Door Frankema over het Wob-verzoek dat de 

stichting Vaccinvrij heeft gedaan met het verzoek om het wetenschappelijk bewijs dat 

vaccineren veilig is openbaar te maken. Na twee jaar uitstel, mailtjes, brieven en rond de 

tafel zitten, werd het ministerie van VWS door de rechter op de knieën gedwongen en 

kregen we eindelijk antwoord…

Onderwerping bij de wet voorzien

Sven Hulleman interviewt advocate Maria Louise Genet. De spoedwet, een 

mondkapjesplicht, de avondklok en een eventuele vaccinatieplicht; de 

overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus zijn in de eerste plaats een 

juridische aangelegenheid. Hoe ver kan de overheid gaan in het beperken van de 

vrijheden van haar burgers, waar liggen de grenzen en wie bewaakt deze? 



Humun 2.0 - Carrie Madej

Carrie Madej is een Amerikaanse arts, die de wereld tracht wakker te schudden met haar 

onderzoek over de inhoudsstoffen van het nieuwe COVID-19 vaccin. Wat zijn de agenda’s 

van deze ‘pandemie’? Hoe komt het dat er wereldwijd artsen, wetenschappers, en 

burgerjournalisten ons met onthullende feiten van de ene verontwaardigde verbazing in 

de andere doen vallen? De race om het vaccin lijkt niet te stoppen. Maar de hamvraag is: 

WAT willen de machthebbers straks inspuiten in uw en mijn lichaam?

Jorn Luka interviewt Jan Storm

Jorn spreekt met Jan over wat psychopathie nou precies inhoudt, psychopathie bij 

machthebbers, de Nederlandse politiek en de machten daarachter met hun plannen, 

het psychopathische corona-beleid, en nog veel meer. 

Jorn Luka interviewt Karen Hamaker-Zondag

Deze aflevering gaat over macht en complotten en maakt inzichtelijk maakt wie er 

wereldwijd aan de touwtjes trekken en wat precies hun plannen zijn. Dit alles feitelijk 

onderbouwd en gekeken naar de historie waar dingen hun oorsprong vonden. Wat is 

bijvoorbeeld de rol van de Rothschilds, de Rockefellers, Bill Gates, de VN, club van Rome, 

de trilaterale commissie. 

Waarom wij dit gaan winnen

“Niets in de politiek gebeurt toevallig, als zich iets voordoet, dan kun je erop wedden dat 

dit precies zo gepland was” – Franklin D. Roosevelt


De must-see lezing van Ernst Wolff geeft niet alleen aan wat het plan is, maar ook wat er 

voor nodig is om te winnen. In zeer compacte bewoordingen schetst hij een compleet 

beeld van waar we nu zitten, waar we naartoe gaan, en wat er nodig is om het tij te keren

Wetenschappers en artsen met een kritische blik op de 
Corona-crisis

Vooraanstaande wetenschappers en artsen bekijken de Coronacrisis op een nuchtere en 

kritische manier. Hoe ernstig is de huidige situatie en hoe dodelijk zijn mutaties? Is er 

nog wel een gezonde, wetenschappelijke discussie mogelijk? Hoe zit het met angst, 

censuur en de rol van de media?



Van mondkapjes en schoolsluitingen tot de avondklok en lockdowns; werken deze 

maatregelen wel? Is de PCR-test geschikt voor diagnostisch onderzoek? Zijn vaccins de 

enige manier om uit de crisis te komen of zijn er ook goedkope medicijnen beschikbaar? 

Hoe zit het met de natuurlijke immuniteit? Is het verstandig om te vaccineren midden in 

een pandemie of kun je beter alleen de kwetsbaren beschermen? Etc.
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