
Stop de permanente coronawet – teken de petitie
Door: Gast auteur op May 06, 2022 08:45 pm

Terwijl het lijkt alsof we van de vrijheidsbeperkende corona-maatregelen verlost zijn, heeft
het kabinet laten weten dat er een permanente corona-wet wordt voorbereid. Zeer
zorgwekkend! Bij het invoeren van de ‘tijdelijke’ spoedwet waarschuwde FVD al dat we nooit
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meer van de maatregelen af zouden komen. Helaas lijkt het erop dat ze hier gelijk in krijgen.
[…]

 

Dr. Mercola – doodt de COVID-injectie meer
mensen dan het redt?
Door: Vertaling Door Frankema op May 06, 2022 08:26 pm

Uit verschillende analyses blijkt dat er wereldwijd meer sterfgevallen zijn door de Covid-
injectie dan door de ziekte Covid-19 zelf. Dr. Mercola schreef er het onderstaande artikel
over dat wij voor u hebben vertaald.     Doodt de COVID-injectie meer mensen dan het redt?  
Verhaal in een notendop • Volgens gegevens van de U.S. Centers […]

 

Albert Boula, CEO van PFzer bepaalt
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gezondheidsbeleid?
Door: Vertaalteam op May 06, 2022 08:25 pm

De weerstand tegen de Covid-injectie neemt toe. Het aantal mensen dat op komt dagen voor
een booster prik neemt af en dat zint CEO van Pfizer Albert Bourla geenzins. Hij verschijnt
op de TV om de vierde booster te promoten. Hoe hij überhaupt zijn gezicht durft te laten zien
is mij een raadsel – de […]

 

Nieuwe workshop van de Vrije Mens Academie –
“Risico’s van de COVID-19 injecties”
Door: Gast auteur op May 06, 2022 08:22 pm
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Deze workshop wordt gegeven op vrijdag 13 mei van 12:30-16:30u nabij Schiphol-Rijk.
Kosten zijn 55 euro p.p. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar
MicroMars@protonmail.com Zet uw mobiele telefoonnummer s.v.p. in de mail zodat er
aanvullende informatie kan worden verstuurd.     Wat doet het “vaccin” precies in een
menselijk lichaam? […]

 

Poliovaccin besmet met kanker-veroorzakend virus
afkomstig van het kweekmedium
Door: Vertaalteam op May 06, 2022 08:04 pm
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Na een ietwat lange inleiding een goede uiteenzetting over het polio vaccin. Er klopt niet veel
van het officiële verhaal, maar nog altijd is de mythe sterker dan de waarheid. En nog altijd
worden kinderen die deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma ingespoten met
gevaarlijke stoffen. Waarom vertrouwen de meeste mensen blind op vaccins? Zou het ermee
[…]

 

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. 

Digitaal Corona Certificaat en Europese Digitale Identiteit – wat is het verschil en wat7. 
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wil Ernst Kuipers ons niet vertellen?

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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