
Subject:  Het laatste vaccin nieuws
From: Stichting Vaccinvrij - Cc:  - Date: 15 January 2021 at 03:03

Lees verder

Neuroloog Jan B. Hommel – Kritische
beschouwingen over de gezondheidszorg
Door: Door Frankema op Jan 15, 2021 12:29 am

Graag willen ik u attenderen op het blog van Jan B. Hommel. Deze neuroloog
heeft drie artikelen geschreven die ingewikkelde concepten over het Sars-Cov-2
vaccin helder maken voor de leek, die u wat mij betreft niet mag missen.    
Vaccins tegen het Sars-Cov-2 virus 20-12-20 Het Pfizer/BioNTech Vaccin tegen
het SARS-CoV-2 virus     […]

Covid-19 testen wereldwijd al besteld in 2017?

https://vaccinvrij.us13.list-manage.com/track/click?u=fd1d143614ba9023d55ebf83f&id=1ff16fdc98&e=90709a701a
https://vaccinvrij.us13.list-manage.com/track/click?u=fd1d143614ba9023d55ebf83f&id=7db51e90d8&e=90709a701a
https://vaccinvrij.us13.list-manage.com/track/click?u=fd1d143614ba9023d55ebf83f&id=58ce64c82c&e=90709a701a
https://vaccinvrij.us13.list-manage.com/track/click?u=fd1d143614ba9023d55ebf83f&id=a49a2738de&e=90709a701a
https://vaccinvrij.us13.list-manage.com/track/click?u=fd1d143614ba9023d55ebf83f&id=5366bbe0ad&e=90709a701a
https://vaccinvrij.us13.list-manage.com/track/click?u=fd1d143614ba9023d55ebf83f&id=96d97f4fcc&e=90709a701a


Lees verder

Door: Vertaalteam op Jan 15, 2021 12:28 am

Is elk land ter ter wereld al in 2017 begonnen met het bestellen van COVID-19
testen? Hoe kan dat nou? Kijk alstublieft naar de onderstaande video. Als dit
informatie waar is, dan is dat bedreigende informatie. Het bovenstaande filmpje
is direct van Youtube verwijderd. Op Bitchute is het nog wel beschikbaar.

Arts(en) overleden aan COVID-vaccin? – het eerste
onderzoek is gaande..
Door: Gast auteur op Jan 15, 2021 12:28 am

De Amerikaanse onderzoeksjournalist Del Bigtree publiceerde recentelijk een
montage van de eerste berichten over artsen die ernstige bijwerkingen hebben
als gevolg van het COVID-19 vaccin. Het sluit aan bij een bericht dat ‘The
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Defender’ heeft geplaatst op 13-01-21 van het onderzoek dat gaande is met
betrekking tot het overlijden van een Amerikaanse arts. Hieronder vindt […]

Blckbx: “Massa mRNA vaccinatie roekeloos!” – zegt
Immunoloog, Professor, Dr. Theo Schetters
Door: Gast auteur op Jan 14, 2021 11:52 pm

“Massa mRNA Vaccinatie is roekeloos en onnodig”, zegt Prof. Dr. Theo Schetters.
Professor Dr. Theo Schetters is al 40 jaar actief in de vaccin industrie en heeft
zelfs enkele patenten op zijn naam staan. Hij is dus niet tegen vaccins maar maakt
zich grote zorgen over het huidige mRNA vaccin en de korte testperiode die […]

Acceptatie COVID-vaccin in USA onder medisch
personeel is laag – geld moet hen overhalen?
Door: Door Frankema op Jan 14, 2021 11:50 pm
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Ook in de VS is de gehoopte stormloop om het Coronavaccin te krijgen mislukt.
Medisch personeel mag zich als eerste laten vaccineren in Amerika – maar de
acceptatie van het vaccin is onder deze beroepsgroep laag. Een ziekenhuis in
Houston vertrouwt nu op financiële stimulansen om de vaccinatiebereidheid te
verhogen. Uit een recente studie blijkt […]

  
 

Disproportionele maatregelen – denk eens na, waar
gáát dit over
Door: Door Frankema op Jan 14, 2021 11:45 pm

Enige tijd geleden circuleerde het volgende plaatje op sociale media.       De datum
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van dit plaatje is ergens in December 2019 – hieronder staan de cijfers die
bijgewerkt zijn op 14-01-20.     Waar gaat dit over?                 Er zijn 17.477.900
gezonde mensen in Nederland. Dit […]

Versneld ingevoerde COVID-19 vaccin veroorzaken
mogelijk massale aantallen bijwerkingen – een
analyse van Dr. Mercola
Door: Vertaalteam op Jan 14, 2021 11:40 pm

Dit artikel is een vertaling van Emergency COVID-19 Vaccines May Cause
Massive Side Effects door Dr. Mercola.   Het verhaal in een notendop • Begin
november 2020 kondigde Pfizer aan dat hun vaccin meer dan 90% effectief is.
Een week later kondigde Moderna, die zijn kandidaat-vaccin binnen twee dagen
ontwierp, aan dat hun vaccin kon […]
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Wereldwijd vaccinatiebeleid is nationaal vaccinatiebeleid? – deel 5
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Wereldwijd vaccinatiebeleid is nationaal vaccinatiebeleid? – deel 1
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