
From: Stichting Vaccinvrij - Cc:  - Date: 23 July 2021 at 04:03
Subject:  Het laatste vaccin nieuws
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Dr. Stephanie Seneff: Covid-vaccins zullen meer
slachtoffers eisen dan de ziekte zelf
Door: Vertaalteam op Jul 22, 2021 02:20 pm

Dit artikel maakt deel uit van een wekelijkse serie waarin de Amerikaanse arts dr.
Mercola verschillende deskundigen interviewt over gezondheidskwesties. In dit
interview bespreekt teruggekeerde gast Stephanie Seneff, Ph.D. – een senior
wetenschapper met meer dan vijftig jaar ervaring – COVID-19 vaccins. Sinds
2008 heeft ze zich vooral beziggehouden met de negatieve effecten van het […]

Stew Peters interviewt dr. Jane Ruby over het gevaar
van grafeenoxide in Covid-injecties
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Door: Vertaalteam op Jul 22, 2021 02:18 pm

Stew Peters interviewt dr. Jane Ruby over het grafeenoxide dat het Spaanse
onderzoeksteam La Quinta Columna gevonden had in een ‘vaccin’ van Pfizer.
Jane Ruby is gezondheidseconoom en farmaceutisch econoom. Ze is geen
chemisch expert, maar weet van een aantal chemische stoffen wel wat ze in het
lichaam doen. Over grafeenoxide is ze heel duidelijk: […]

18.928 doden, 1,8 miljoen aandoeningen (50%
ernstig) gerapporteerd aan databank van EU voor
bijwerkingen van COVID-19 injecties
Door: Vertaling Door Frankema op Jul 22, 2021 02:16 pm
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Terwijl veel landen over de hele wereld nu een nieuwe ronde van lockdowns
beginnen en stappen ondernemen om burgers hun sociale leven af te pakken als
ze niet instemmen met het toedienen van een COVID-19 injectie en het dragen
van een identificatie die hen als “gevaccineerd” bestempeld (zie: Mapping
Tyranny: The Countries Where Vaccination Is […]

Hoezo oorzaak van tientallen doden na
coronavaccinatie niet te achterhalen..
Door: Door Frankema op Jul 22, 2021 02:14 pm

Op 20-07-21 bericht BNR nieuwsradio het volgende: Oorzaak van tientallen
doden na coronavaccinatie niet te achterhalen   Bijwerkingencentrum Lareb tast
in het duister over de doodsoorzaak van vele tientallen mensen die overleden na
een coronaprik. Het instituut dat bijwerkingen van geneesmiddelen registreert,
ontvangt vaak onvoldoende informatie om de oorzaak te achterhalen. Zo werd
slechts in […]

Blckbx – “Overheid offert 520.000 levensjaren!” blijkt
uit WOB verzoek EZK van oud CBS directeur…
Door: Gast auteur op Jul 22, 2021 01:42 pm
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Deze uitzending van Blckbx is waarschijnlijk een van de belangrijkste
uitzendingen tot op heden. Het was al bekend dat de Lockdown meer levensjaren
zou kosten dan dat het zou opleveren voordat de Lockdown begon. Hoe is het
mogelijk dat dit nu pas naar buiten komt? Kijk alstublieft en deel deze video.
Want de volgende Lockdown […]

Corrupte rechterlijke macht in Nederland – hoe lang
komen ze er nog mee weg?
Door: Gast auteur op Jul 22, 2021 01:41 pm

Hoeveel denken dat sommige landsadvocaten en zelfs rechters liegen? Graag
vestig ik uw aandacht op de onderstaande zoom van Viruswaarheid van 20-07-
21 naar aanleiding van een zaak die diende op 19-07-21. In het handvest van de
Grondrechten van de Europese Unie staat een zeer belangrijk artikel over de
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‘Menselijke waardigheid’. De menselijke waardigheid is onschendbaar. […]

  
 

Zaterdag 24 juli grootscheepse demonstratie in
Amsterdam
Door: Gast auteur op Jul 22, 2021 01:38 pm

Wat is ‘World Wide Demonstration’? De World Wide Demonstration (beter
bekend als World Wide Rally For Freedom) is een internationaal protest in meer
dan 180 landen tegen Lockdowns. Protesten worden gecoördineerd op een
gedecentraliseerde manier door gebruik te maken van internationale consensus
om de datum af te stemmen, en alle evenement gerelateerde beslissingen in
handen […]

  
 

Top 10 Belangrijkste blogs

1. Keuzevrij bij mij – platform voor aanbieders waar iedereen altijd welkom is

2. Ogen wijd open – nieuwe documentaire die mensen kan helpen in hun besluit

3. Dr. Mike Yeadon – ex CEO van farmagigant Pfizer over de komende dreiging

4. Het spike eiwit is gevaarlijk – waarom geven wij het lichaam de opdracht om
spike eiwitten te maken?

5. Update op de website – Covid-19 vaccin en DKTP-Hib-HepB (Vaxelis)

6. Artsencollectief – gezonde mensen maken elkaar niet ziek
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7. Is SARSCoV-2 een lab-virus?

8. Help informatie te verzamelen over de effecten van het COVID-19-vaccin op de
menstruatiecyclus

9. De Nederlandse rechtsstaat hangt aan een zijden draadje en de rechterlijke
macht kijkt de andere kant op

10. De verhaallijn in de media – 3 miljard US dollar voor COVID-19 marketing
campagne
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