
Hoe het allemaal in elkaar past: Covid, 5G,
Nanotech, Transhumanisme & Charles Lieber
Door: Vertaalteam op Apr 22, 2022 02:04 pm

Het onderstaande artikel is een vertaling van ‘How It All Fits Together: Covid, 5G, Nanotech,
Transhumanism & Charles Lieber’ van Maryam Henein, en werd eerder gepubliceerd op
Vaxxter. Het laat zien dat de dystopische toekomst die ons te wachten staat als wij niet gaan
staan, ons uitspreken en een grens trekken niet eindigt bij totaal […]
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Shanghai in beeld – onmenselijk
“gezondheidsbeleid” voor wat precies?
Door: Door Frankema op Apr 22, 2022 02:02 pm

Op 20 april bericht ‘Channel News Asia’ dat er 7 Covid-sterfgevallen zijn gemeld in een stad
van meer dan 25 miljoen inwoners. [1] Vier dagen geleden berichtten de NOS en de BBC dat
de leeftijd van de toen 3 gemelde sterfgevallen tussen de 89 en de 91 jaar was.[2] “De
grootste stad van China is […]

 

Marijn Poels – Pandemmed (trailer)
Door: Gast auteur op Apr 22, 2022 01:59 pm
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Marijn Poels is een Nederlands onafhankelijk film- en documentairemaker. Hij verwierf veel
bekendheid met zijn trilogie over klimaatverandering. Ik noem dit graag omdat
klimaatverhaal ook een narratief is – en naar alle waarschijnlijkheid de volgende “reden”
voor Lockdowns in de toekomst. En we dienen meer onderzoek te doen dan het lezen van
een krant om […]

 

Shanghai vergroot zijn medische dictatuur –
waarom nu?
Door: Vertaalteam op Apr 22, 2022 01:57 pm
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Het onderstaande voor u vertaalde artikel, eerder gepubliceerd op de Highwire maakt veel
duidelijk over de reden waarom China kiest voor een lockdown waarvan we weten dat het
niet werkt, tegen een virusvariant waarvan we weten dat hij niet gevaarlijk is. Wat gaan de
consequenties zijn van de ondergang van het maatschappelijk leven van een […]

 

Top 10 Belangrijke blogs

Must see: Klokkenluider over machtsovername en politieke immuniteit – WHO komt

weg met misdaad?

1. 

NZ research naar nanotech in Pfizer vaccine, Dr. Matt Shelton & Advocate Sue Grey2. 

World Economic Forum noemt Canada en Nederland als partners voor een wereldwijd

digitaal identiteitsbewijs voor reizigers

3. 

Oracle films: Matt le Tissier – Voormalig professioneel voetballer over topsporters die

dood neervallen

4. 

Hugo de Jonge – de aangifte, de mondkapjesdeal, de leugens en meer5. 
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J.P Sears – Is Klaus Schwab de gevaarlijkste man ter wereld?6. 

Digitaal Corona Certificaat en Europese Digitale Identiteit – wat is het verschil en wat

wil Ernst Kuipers ons niet vertellen?

7. 

De Pfizer documenten – Dr. John Campbell is zijn vertrouwen in de autoriteiten kwijt8.

Nederland geen soeverein land meer? - EU voorstel Digitaal Covid Certificaat ruikt naar

een beerput

9. 

Verlening spoedwet en acceptatie A-status Covid-19 is gebaseerd op wetenschap of op

corruptie?

10. 

Copyright © 2022 Stichting Vaccinvrij, Alle rechten voorbehouden.
U heeft zich aangemeld voor de nieuwsbrief via Vaccinvrij.nl of 

Stichtingvaccinvrij.nl

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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