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Uitvinder mRNA tech vaccins: Pas als
veel kinderen sterven zullen mensen

wakker worden

—————————————————————————————————————————————–
‘Moreel walgelijk en verdorven dat zelfs kinderen hiermee worden geïnjecteerd’ – Unity Project: Rijken
van zowel links als rechts verenigen zich en gaan zich verzetten tegen deze afgedwongen
‘vaccinaties’, waarvan de CEO van Pfizer nu heeft erkend dat het genetische manipulatie is
—————————————————————————————————————————————–
In ons artikel van 13 oktober…

Thierry Baudet bericht FVD leden: ‘We
zijn in oorlog, de ongevaccineerden zijn

de nieuwe Joden’

Ook al is het een glasharde leugen en is de waarheid precies omgekeerd, toch zou ik met trots deze
gele virusster dragen als die zou worden verplicht. Bij deze stel ik het ministerie van Volksgezondheid
alvast vrij van eventuele auteursrecht verplichtingen…
—————————————————————————————————————————————–
‘Uiterst gevaarlijk om geen lessen te trekken uit…

British Medical Journal bevestigt: Geen
pandemie van ongevaccineerden, maar

van vaxxers
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—————————————————————————————————————————————–
Britse versie CBS: Sterftecijfer gevaccineerden nu ZES KEER HOGER dan ongevaccineerden –
Wetenschappelijk topteam analyseert statistieken: Er is geen pandemie, maar schade door
misdiagnoses en overheidsbeleid – Als er na alle aangetoonde leugens nu nog geen massaal verzet
komt, dreigt vanaf 2022 een angstwekkend scenario
—————————————————————————————————————————————–
De hoofdredacteur van…

Binnenkort 2G QR-code op het werk en
totale lockdown ongevaccineerden zoals

in Oostenrijk?

—————————————————————————————————————————————–
Gideon van Meijeren: ‘Dit was geen persconferentie, maar manipulatie en indoctrinatie zoals we dat
sinds het begin van het coronaschandaal hebben gezien. De feiten doen er niet meer toe, dit is puur
inspelen op angstgevoelens en mensen helemaal murw slaan’
—————————————————————————————————————————————–
Naar aanleiding van de ‘pers’conferentie van het regime…

Cardioloog die dit jaar ongevaccineerden
openlijk verketterde sterft na boostershot
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‘Ongevaccineerden zijn egoïstisch,’ schreven deze twee mannen herhaaldelijk. Nu zijn ze zèlf dood
door precies de injecties die ze aan anderen dwingend wilden laten opleggen.
—————————————————————————————————————————————–
Ook elders vaxxers die haat verspreidden tegen ongevaccineerden nu zelf slachtoffer – 56 jarige man
in Californië sterft 10 weken na Moderna mRNA injectie,…

Start anti-CO2 Terraforming project in VS
grote bedreiging voor oogsten en

voedselvoorziening

Deze beangstigende voorspellende (?) muurschildering op het vliegveld van Denver lijkt ruim 25 jaar
na dato op het punt van uitkomen te staan.
—————————————————————————————————————————————–
‘Decarbonisering = depopulatie. Het elimineren van CO2 betekent het elimineren van het menselijk ras’
– Periode 2022 – 2024 wordt cruciaal voor ons allemaal
—————————————————————————————————————————————–
CO2…

‘Ziekenhuizen VS overspoeld met baby’s
met hartproblemen door Covid injecties

moeders’

—————————————————————————————————————————————–
Volgens onderzoeksjournalist Steve Kirsch worden ziekenhuizen in heel de VS overspoeld met baby’s
met ernstige hartproblemen, die zijn veroorzaakt omdat hun moeders zich met een Covid-19 ‘vaccin’
lieten injecteren. En net als in België (zie ons eerste artikel van vandaag) barsten ook de IC’s in
Amerika uit hun voegen…

Officials Belgische ziekenhuizen: ‘Bijna
alle opgenomen Covid patiënten dubbel

gevaccineerd’
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—————————————————————————————————————————————–
CEO: ‘Of de vaccins werken niet, of erger, de vaccins zelf veroorzaken Covid‘
—————————————————————————————————————————————–
Kristiaan Deckers, medisch directeur van de Antwerpse ziekenhuisgroep GZA, heeft de noodklok
geluid omdat de volledige capaciteit voor Covid patiënten op de IC (25% van het totaal) nu vol zit. ‘Het
profiel van onze patiënten?…

Overheden en Big Pharma negeren
bijeenkomst met vaxslachtoffers en

kritische experts

Kinderoffers waren toch verleden tijd?
—————————————————————————————————————————————–
Enorme lijst met jonge sporters die (regelmatig fatale) hartproblemen hebben gekregen na ‘vaccinatie’
—————————————————————————————————————————————–
In Nederland en veel andere landen worden ongevaccineerden inmiddels als een soort
‘Untermenschen’ gezien die ‘voor het algemene belang’ gediscrimineerd en uitgesloten moeten
worden, en als het aan de NTR…

Volgende stap naar oorlog tegen
Rusland: Amerika stuurt deel

infanteriebrigade naar Oekraïne
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—————————————————————————————————————————————–
Polen waarschuwt voor ernstig schietincident met Wit-Rusland vanwege ‘aanval’ op grens met
duizenden migranten
—————————————————————————————————————————————–
De al jaren door het Transatlantische establishment geplande oorlog tegen Rusland komt opnieuw een
stap dichterbij nu de Amerikanen een deel van de 53e Infanterie Brigade naar Oekraïne sturen.
Alhoewel het om nog maar…

Wetenschap bewijst dat vaccin Covid
versterkt, organen aantast,

immuunsysteem verzwakt en vaxxers in
superspreaders verandert

‘Always look at the bright side of life’ versie 2021: zolang het mij niet overkomt, doe ik gewoon alsof dit
niet bestaat en er niets aan de hand is.
—————————————————————————————————————————————–
De Nederlandse hoogleraar (em.) experimentele immunologie Pierre Capel toont in zijn gisteren
geplaatste videocollege ‘Immunologie voor Dummies – deel 5‘…

Bill Gates kondigt WHO taakgroep aan
voor nieuwe pandemie en vaccinatie-

patch op je arm

—————————————————————————————————————————————–
Gates erkend ruiterlijk dat huidige Covid injecties ‘geen besmettingen kunnen voorkomen’ –
Amerikaanse luchtmacht verliest ‘war game’ waarin China onder dekmantel van een biologische aanval
een invasie uitvoert
—————————————————————————————————————————————–
Bill Gates heeft het Westen ‘gevraagd’ (= opgedragen) om tientallen miljarden te steken in
voorbereidingen (lett. ‘Germ Games’) voor de…

Tekort kunstmest door stopzetten
fossiele energie leidt tot wereldwijde

hongersnood in 2022 – 2023 
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