
Max Igan over de depopulatie agenda,
transhumanisme en de Australische & Canadese
tirannie
Door: Vertaalteam op May 10, 2022 10:29 pm

Max Igan, verzetstrijder van het eerste uur, heeft een paar maanden geleden in Mexico zijn
(tijdelijke) toevlucht gezocht vanwege de dreigende dictatoriale omstandigheden in
Australië. Hij wordt geïnterviewd door de Canadese Josh van de World Alternative Media,
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ofwel WAM. In dit boeiende gesprek bespreken Max en Josh waarom Max zijn land heeft
verlaten, wat er […]

 

De theorie en praktijk van het ontstoren van
vaccinaties; je kunt zoveel meer dan je denkt!
Door: Gast auteur op May 10, 2022 10:22 pm

Vaccinaties ontstoren. Dat impliceert dat vaccinaties verstoringen geven. Ik ben daar zelf
inmiddels van overtuigd, maar dat is niet altijd zo geweest. Mijn dochter is geboren in 2003.
Ik heb toen, zonder er over na te denken, meegedaan aan het Rijksvaccinatieprogramma.
Althans, in het begin. In 2005 kreeg ik het nieuwste boek van dr. Moolenburgh […]
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Waterpokken – genezing op een natuurlijke manier
Door: Gast auteur op May 10, 2022 10:20 pm

De medische wereld heeft een overduidelijke voorkeur voor pillen en prikken. Voeding,
kruiden, alternatieve geneeswijzen zijn allemaal zaken die ons gezond kunnen maken of
houden, maar waar we niet over worden geïnformeerd. Het onderstaande artikel is
geschreven door Lars van Hemmen. Hij is werkzaam als herborist in Sneek, en informeert
mensen over het ondersteunen van […]

 

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. 

Vaccin nieuws  

3 of 4 11/05/2022, 09:00



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. 

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. 
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Voeg info@stichtingvaccinvrij.nl toe aan de lijst van veilige afzenders
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