
Het muntje valt? – zo wordt de Covid-pandemie in

stand gehouden en tegen ons gebruikt

Door: Door Frankema op Jul 29, 2022 05:27 pm

Het gaat niet goed met de gezondheid van de Nederlandse bevolking de laatste tijd. Het
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Lees verder

Lees verder

oplopende ziekteverzuim, het stijgende aantal ambulanceritten, en de immer voortdurende

oversterfte zijn indicaties die wijzen op toenemende ziekte en sterfte. De media bereiden u

hier en daar al voor op nieuwe prikrondes en maatregelen die ons de komende herfst te […]

 

Reconstructie: de desastreuse avondklok en de

duistere rol van Jaap van Dissel

Door: Gast auteur op Jul 29, 2022 05:25 pm

Diepgaand WOB-onderzoek toont aan dat voor de invoering van de avondklok geen enkele

epidemiologische en wetenschappelijke onderbouwing was, maar toch kwam hij er…

Onderzoeksplatform Indepen maakte een reconstructie gebaseerd op een WOB-verzoek.

Het is werkelijk onvoorstelbaar hoe de bevolking wordt bedrogen (en dat een groot gedeelte

dit nog steeds niet in de gaten heeft..)   […]
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Lees verder

Wob-gate update 22 juli ‘22: Lareb schatte aantal

bijwerkingen vijftien keer te laag in

Door: Gast auteur op Jul 29, 2022 05:23 pm

BLCKBX kwam op 28-7-22 met een onthullende uitzending. Het Lareb, de

overheidsinstantie die bijwerkingen van vaccinaties bijhoudt, maakte voor de start van de

vaccinatiecampagne tegen corona een inschatting van het aantal verwachte bijwerkingen.

Daarbij nam het bureau de Mexicaanse griep als uitgangspunt. De vaccinaties tegen de

Mexicaanse griep veroorzaakten naar verhouding zeer veel bijwerkingen, en […]

 

Top 10 Belangrijke blogs

Klokkenluider Maria Zeee – wetenschappers tonen nanotech en grafeenoxide aan in

vaccins en bloed gevaccineerden

1. 

WOB-verzoek veiligheid kindervaccins – wat gebeurde er na 5000 euro en een flut

antwoord?

2. 

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

Uitvinder sociaal krediet systeem China over succesvolle controle van de bevolking4. 
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World Economic Forum noemt Canada en Nederland als partners voor een wereldwijd

digitaal identiteitsbewijs voor reizigers

5. 

Boerenprotest – onderliggende agenda van de overheid wordt steeds meer zichtbaar6. 

Highwire: FDA verborg schadelijke gevolgen voor zwangerschap en baby’s7.

Wat hebben de boeren, de wappies, en de slachtoffers van de toeslagenaffaire

metelkaar gemeen?

8. 

URGENT: Het Covid-vaccindocument over dalend aantal zaadcellen is nog erger dan

het op het eerste gezicht lijkt

9. 

Dr. Clare Craig onthult hoe Pfizer hun klinische testgegevens voor jonge kinderen

verdraaide

10. 
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Voeg info@stichtingvaccinvrij.nl toe aan de lijst van veilige afzenders
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