
Open Legal Advocaten wil namens

vaccinatieslachto5ers de overheid aansprakelijk

stellen

Door: Gast auteur op Jun 21, 2022 10:00 pm

Open Legal Advocaten wil namens vaccinatieslachtoffers de overheid aansprakelijk stellen

voor de schadelijke gevolgen van de COVID-19 vaccinatie. Via deze weg kan de geleden

schade geclaimd worden en stopt mogelijk het vaccinatiebeleid. Om die reden zijn zij op zoek
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Lees verder

Lees verder

naar: • gevaccineerde personen in de leeftijdscategorie 5 t/m 30 jaar die • zijn ingeënt met

[…]

 

Juridisch Weekjournaal d.d. 14 juni 2022: Van

Tijdelijke naar Permanente Noodwet

Door: Gast auteur op Jun 21, 2022 09:58 pm

Iedere dinsdag nemen mr. Jeroen Pols (of mr. Hanno Wisse) en mw. mr. Maria-Louise Genet

samen de relevante juridische ontwikkelingen van de week door. Ditmaal met Willem Engel

als vervanger van Jeroen Pols. Op 17 mei 2022 heeft de Eerste Kamer tegen de 5e

verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (in de volksmond ook […]

 

Brussel verlengt coronapas die niemand wil –

nieuwe stemming op 23 juni: mail uw mening naar
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Lees verder

europarlementariërs

Door: Gast auteur op Jun 21, 2022 09:35 pm

Het is maar een “infrastructuur” om alles gelijk te trekken? Om een logistiek probleem op te

lossen, waar landen niet voor hoeven te kiezen? Hoe vaak hebben we niet gezien dat

“vrijwillig” naar (semi)verplicht gaat? Veel mensen realiseren zich dat deze “infrastructuur”

de basis legt om mensen in heel Europa te volgen en te manipuleren. […]

 

Top 10 Belangrijke blogs

Klokkenluider Maria Zeee – wetenschappers tonen nanotech en grafeenoxide aan in

vaccins en bloed gevaccineerden

1. 

Theorie dat virussen ziekte veroorzaken klopt niet! – Gareth Icke interviewt Thomas

Cowan over bewijs

2. 

De explosie van kanker en latente ziekte na COVID-injectie3. 

Jaap van Dissel is corrupt, en adviezen van het OMT worden beïnvloed door de regering

– mag het gezegd worden?

4. 

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

digitaal identiteitsbewijs voor reizigers

5. 
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Oracle films: Matt le Tissier – Voormalig professioneel voetballer over topsporters die

dood neervallen

6. 

Virologie is fraude? – Christine Massey over het ontbreken van bewijs dat Sars-Cov2

bestaat

7. 

Getuigenis dr. Flemming – Covid-19 is een biowapen8. 

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

wil Ernst Kuipers ons niet vertellen?

9. 

FLCCC lanceert behandelingsprotocol – is herstel bijwerkingen door Covid-19 injectie

mogelijk?

10. 
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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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