
Documentaire ‘State of control’ over de CBDC/ID –

must see!

Door: Gast auteur op Nov 22, 2022 10:58 pm

Op woensdag 23-11-22 stemt de Tweede Kamer over de Central Bank Digital Currence

(CBDC) en de digitale ID. Maxima en Kaag spreken al enige tijd over dit systeem als of niets

het meer kan tegen houden. Dus al voordat op een democratische manier hiertoe wordt

besloten is de CBDC al in kannen en kruiken? Het […]
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Lees verder

 

Top 10 Belangrijke blogs

Mega groot corruptieschandaal – Albert Bourla ontwijkt vragen en Ursula von der

Leyen verantwoordelijkheid

1. 

Nee, ik wil die prik niet. En dit is waarom! – 115 redenen om te weigeren2. 

World economic forum: de ‘miljarden’ mensen die zich hielden aan de lockdown-

beperkingen zullen ook voldoen aan een ‘sociaal krediet’

3. 

Kritiek uit medisch wetenschappelijke hoek op Covid injectie neemt toe – “veilig &

effectief” bubbel is gebarsten

4. 

Highwire – Del Bigtree interviewt Matthias Desmet over het denken van de massa5. 

Veiligheid en effectiviteit van nieuwe COVID bivalente boosters gebaseerd op een

studie van acht muizen?

6. 

Dichte deur bij het LAREB – vaccinatieschade niet bespreekbaar bij instituut opgezet

voor het melden van vaccinatieschade?

7. 

Bijwerkingen van kindervaccins – drie docu’s die iedereen gezien zou moeten hebben8. 

Gereedschapskist niet meer dan een trukendoos om de bevolking er onder te krijgen9. 

Duits rapport onthult dat 1 op 25 verzekerden is behandeld voor bijwerkingen van

COVID injecties

10. 

De stichting vaccinvrij zet zich in om u te informeren over het Rijksvaccinatieprogramma en

de Covid-19 injectie. Wij hebben een uitgebreide website, een nieuwsbrief en zijn actief op

sociale media. Een donatie om ons werk te steunen wordt heel erg gewaardeerd.
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U heeft zich aangemeld voor de nieuwsbrief via Vaccinvrij.nl of 
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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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