
5 mei herdenken wij…
Door: Gast auteur op May 03, 2022 05:49 pm

De onderstaande affiches zijn gemaakt door Koen Verhagen. Ze deden me weer beseffen
wat we allemaal zijn kwijtgeraakt door twee jaar maatregelen. En ook wat we nog meer kwijt
gaan raken als we maar volgzaam blijven… “Ik wil heel duidelijk zijn over deze boodschap.
Het enige wat iedereen dient te doen, is het weigeren van […]
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Lees verder

Lees verder

 

Nogal Wiedes die hepatitis – Dr. Pierre Capel legt
het uit
Door: Gast auteur op May 03, 2022 05:49 pm

Pierre Capel is immunoloog die vanaf het begin van de “Covid-uitbraak” kritisch heeft
gekeken naar de verhaallijn. Hij verklaart in de onderstaande video waar de plotselingen
toename aan hepatitis vandaan komt. &nbspl    

 

‘Propaganda exposed’: 8 delige docu-serie dagelijks
in uw mailbox van 4 mei – 11 mei
Door: Gast auteur op May 03, 2022 05:47 pm
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Lees verder

Propaganda Exposed! De waarheid over een vrije keuze omtrent gezondheid en ‘Big Farma’
in een 8-delige serie, met één aflevering per dag, van 4 mei – 11 mei 2022. Geef uzelf hier op:
https://go.propaganda-exposed.com/ De makers van deze docu-serie zijn Ty en Charlene
Bollinger, die hun sporen hebben verdiend met docu-series als “The Truth about […]

 

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. 

J.P Sears – Is Klaus Schwab de gevaarlijkste man ter wereld?6. 
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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
zodat u zeker weet dat al onze e-mails ontvangt.
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