
From: Stichting Vaccinvrij - Cc:  - Date: 12 June 2021 at 04:03
Subject:  Het laatste vaccin nieuws

Lees verder

Is SARSCoV-2 een lab-virus?
Door: Joris Baas op Jun 11, 2021 09:09 pm

Het onderstaande artikel is een lang artikel dat is opgedeeld in 10 onderdelen.
Het dient als basis voor verder onderzoek. Als SarsCoV-2 afkomstig zou zijn uit
een laboratorium, wat zou dat betekenen voor de aanpak van de crisis? Inleiding
1. ‘Gemakkelijk te doen’ (2011) 2. Financieringsstop in de VS (2014) 3. Biosafety
lab-4 in aanbouw […]

Must see interview – Klokkenluider van de WHO over
slecht functionerende organisatie die de wereld
aanstuurt

https://vaccinvrij.us13.list-manage.com/track/click?u=fd1d143614ba9023d55ebf83f&id=83c4439d32&e=90709a701a
https://vaccinvrij.us13.list-manage.com/track/click?u=fd1d143614ba9023d55ebf83f&id=cb7539ee51&e=90709a701a
https://vaccinvrij.us13.list-manage.com/track/click?u=fd1d143614ba9023d55ebf83f&id=3ef994d22b&e=90709a701a
https://vaccinvrij.us13.list-manage.com/track/click?u=fd1d143614ba9023d55ebf83f&id=0ac3b3e2b0&e=90709a701a
https://vaccinvrij.us13.list-manage.com/track/click?u=fd1d143614ba9023d55ebf83f&id=33f86a7b6e&e=90709a701a
https://vaccinvrij.us13.list-manage.com/track/click?u=fd1d143614ba9023d55ebf83f&id=caafca79d8&e=90709a701a


Lees verder

Door: Vertaalteam op Jun 11, 2021 09:08 pm

Dit interview met WHO-klokkenluider dr. Astrid Stuckelberger geeft inzicht in
de Wereld Gezondheidsorganisatie. Dr. Stückelberger werkte in verschillende
landen aan de Internationale Gezondheidsregelingen die deel uitmaakt van het
juridische kader waarin de pandemie wereldwijd werd uitgeroepen. Luister naar
haar visie op hoe de acties van de WHO in strijd zijn met hun eigen regels.   […]

  
 

Blckbx – Thierry Baudet in openhartig interview over
Lock step, Great Reset, Built Back Better
Door: Gast auteur op Jun 11, 2021 09:04 pm

Onlangs hield Thierry Baudet een onheilspellende rede in de 2de kamer over het
Lockstep Scenario. Een Pandemie Scenario van de Rockefeller Foundation uit
2010 die minutieus benoemt of beter voorspelt wat er nu gebeurt in de wereld,
hoe burgers angst wordt aangejaagd en overheden steeds totalitairder worden.
Een opmaat naar de Great Reset, de natte […]
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Dr. Sucharit Bhakdi over bijwerkingen:
bloedklonteringen en andere problemen…
Door: Vertaalteam op Jun 11, 2021 09:04 pm

Voor wie nog twijfelt over het vaccin geeft Dr. Bhakdi een heldere uitleg en de
informatie die ons kan helpen om na te kunnen denken over de keuze. Dr.
Sucharit Bhakdi heeft zijn hele leven met infectieziektes en immunologie
gewerkt. Hij was ook docent op die onderwerpen. Met verbijstering zag hij hoe
snel de corona-vaccins […]

  
 

Help informatie te verzamelen over de effecten van
het COVID-19-vaccin op de menstruatiecyclus
Door: Gast auteur op Jun 11, 2021 09:02 pm
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Het volgende bericht van www.MyCycleStory.com bereikte ons:   “We vragen
vrouwen over de hele wereld die symptomen hebben ervaren (stolling,
onregelmatige menstruatie, miskramen enz.) na contact met iemand die het
COVID-vaccin heeft gekregen om naar MyCycleStory.com te gaan en de enquête
in te vullen (het duurt ongeveer 20 minuten).   Tienduizenden vrouwen melden
deze symptomen, […]

  
 

Brief aan Jaap van Dissel: blind vertrouwen is voorbij
– er zijn vragen die beantwoord dienen te worden
Door: Gast auteur op Jun 11, 2021 09:01 pm

De rol van het RIVM, en met name het OMT is bepalend voor het COVID-beleid.
Medisch Ethicus dr. Ruth Seldenrijk volgde de ontwikkelingen een jaar lang op de
voet. Hij schreef een brief aan Jaap van Dissel, voorzitter van het OMT, met
analyses en vragen voorzien van vele bronverwijzingen en kanttekeningen.
Hopelijk gaan deze vragen […]
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Het is verplicht? – maar wat als het niet werkt en
schadelijk is?
Door: Gast auteur op Jun 11, 2021 08:56 pm

“HET IS VERPLICHT” Maar als je weet dat het niet werkt en schadelijk is,
waarom doe je er dan aan mee? “Maar het is verplicht”. “Dan mag ik niet naar
binnen”. “Dan kan ik niet op vakantie “Dan heb ik straks geen baan meer”, “Dan
mag ik niet…” “Dan kan ik niet…” Ik ken in […]

  
 

Top 10 Belangrijkste blogs

1. Het nieuwe normaal? – must see documentaire met Nederlandse ondertiteling

2. Catherine Austin Fitts – democratie wordt wereldwijd vervangen door
technocratisch systeem

3. Nieuw boek: ‘De coronaplendemie’ – zicht op een verborgen speelveld

4. Interview: ‘Studenten onbewust proefpersonen in testfase COVID-19 vaccin’

5. Onderwerping bij de wet voorzien: Sven Hulleman in gesprek met juriste Maria-
Louise Genet

6. Must see lezing van Dr. Simone Gold over de absurde uitspraken en
tegenstrijdigheden van machtshebbers en instituten

7. Reiner Fuelmich en Dolores Cahill over het menselijk mRNA genetisch
experiment, beter bekend als ‘Covid-vaccin’

8. Over welk vaccin-onderzoek hebben we het eigenlijk?
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9. Highwire – neurowetenschapper Chris Shaw maakt zich zorgen over mRNA
vaccins

10. Stichting artsen covid collectief opgericht: de maatregelen gaan te ver – artsen
staan op
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