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Lees verder

Het Europese Covid Certificaat (ECC) en in de nabije toekomst de Europese Digitale
Identiteit (EDI) zijn niet de enige tools die onze vrijheid om te reizen aan banden kunnen
leggen. Nederland is samen met Canada “partner” als pilot land voor de “Known Traveller
Digital Identity” van het World Economic Forum. Deze “Identity” kan mogelijk onze […]

 

Shanghai – de bevolking martelen om mensen
gezond te houden?
Door: Door Frankema op Apr 15, 2022 10:17 pm
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Lees verder

In China heeft de Lockdown dermate extreme vormen aangenomen dat het meer weg heeft
van een marteling dan een maatregel ter bevordering van de gezondheid. De zogenaamde
Zero-Covid Policy heeft ertoe geleid dat bewoners van Shanghai, een stad van ruim 26
miljoen inwoners, nu al weken thuis opgesloten zijn. Het “gevaar” dat bezworen moet
worden […]

 

BLCKBX – Documentaire: Wat gebeurde er
werkelijk?
Door: Gast auteur op Apr 15, 2022 10:13 pm
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Lees verder

Zeventien getuigen van de harde waarheid spreken zich uit over wat zij meemaken in de
zorg: de onmenselijkheid en schade van alle maatregelen, de overdreven maar alles
verlammende angst en de talloze bijwerkingen van de vaccins, die steeds zichtbaarder
worden. Journaliste Elsa Mittmannsgruber deed een oproep aan artsen, verpleegkundigen,
paramedici, therapeuten en iedereen die werkzaam […]

 

Top 10 Belangrijke blogs

Het grote gevaar dat de massa niet in de gaten heeft1. 

Investeerders van Pfizer en Moderna verlaten een zinkend schip2. 

Nu te zien op BLCKBX – Gideon op zoek naar de waarheid3. 

De grote bedreiging - grafeenoxide4. 

Het spectaculaire falen van de Covid injecties5. 

Melissa Cummei slaat alarm over het nieuwe geldsysteem en het vaccinatiepaspoort6. 

De pandemie uitgedrukt in ruwe data – Nederlands ondertiteld7. 

Klaus Schwab en zijn grote fascistische reset8. 

Britse overheid heeft rapport vrijgegeven dat bevestigt dat 9 van de 10 Covid-doden9. 
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volledig gevaccineerd zijn

Boem! Trudeau’s motief voor plotseling koersverandering komt aan het licht –

Canadese banken blijken samen te werken met het wef

10. 
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Voeg info@stichtingvaccinvrij.nl toe aan de lijst van veilige afzenders
zodat u zeker weet dat al onze e-mails ontvangt.
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