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Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties
 Corona, Gezondheid
23 november 2020 door Rovanov

DEEL DIT BERICHT!
Klare vensters op een medische ‘standaardhandeling’

De tijd is voorbij dat het vraagstuk over vaccinaties alleen voor (jonge) ouders is
weggelegd. Waren het tot nu toe vooral de zelfdenkende ouders die zich, uit
verantwoordelijkheid voor hun kinderen, geroepen voelden zichzelf te informeren
over de werking, veiligheid, of effectiviteit van vaccins, worden binnenkort alle
burgers met dit vraagstuk geconfronteerd.
Dit feit op zich is niet zo alarmerend, zolang de burger toegang heeft tot alle
relevante informatie die nodig is om tot een volledig en eigen beeldvorming te
kunnen komen.
Zoals bekend, is dat niet altijd zo eenvoudig.

DEEL DIT BOEK!

Er is onlangs een zeer uitgebreid e-boek verschenen met de noodzakelijke informatie
om meer inzicht in de gevolgen van vaccins te kunnen krijgen. Inzicht, noodzakelijk
om tot een eigen oordeel te komen.
De auteurs vragen er uitdrukkelijk om, om dit e-boek zoveel mogelijk onder vrienden
en kennissen te delen en te verspreiden. Hoe meer mensen kennis hebben van- en
inzicht krijgen in de werking van vaccinaties, hoe lastiger het voor elk regime wordt
deze vaccinaties (ongewild) bij de bevolking erin te drukken.
Download, deel en verspreidt deze link:
https://alternatiefnieuws.org/Downloads/Vaccinaties_2020_zorgwekkende_gevolgen
.pdf

Beste lezer,
Opdat er geen ﬁnanciële belemmering wor dt opgeworpen om de
inhoud te kunnen lez en,
besloten wij om dit E-book gr atis ter beschikking te stellen aan
iedereen die geïnter esseerd is.
Als dank voor onze inspanningen kunt u een bijdr age schenken
aan een of meer v an de volgende initiatie ven, verenigingen, of
stichtingen:
Nederlandse Vereniging Kritisch Prikk en
Stichting Vaccinvrij
Vereniging voor preventie vaccinatieziekten België
European Forum for Vaccine Vigilance (EFVV)
Stichting Shak enbaby
Stichting Zorg voor Malawi
te Scherpenzeel, NL17 SNS B 0945 5664 25 , BIC: SNSBNL2A

Wij denken aan een bedr ag ter hoogte € 5,00 (of z oveel meer als u
wilt!).

Andere berichten

Corona of Inﬂuenza?
Op 4 september verkondigde de pharma-gigant
Hoffmann-La Roche trots dat ze een nieuwe test
hadden ontwikkeld, waardoor het nu mogelijk was met
dezelfde test vast…

Corona downloads
Downloaden - uitprinten - ophangen Een vriendin van
ons durfde niet als enige in de straat de vlag halfstok te
hangen. Het verzet moet veel…

Buitenparlementaire Corona enquête
In Duitsland is door vier juristen de Stichting Corona
Comité (Stiftung Corona Ausschuss) opgericht. Zij
voert een enorm uitgebreid onderzoek naar wat er
allemaal fout…

Buitenparlementaire Corona onderzoekscommissie
Reiner Fuellmich is een ervaren advocaat, die in zijn 26jarige carrière met succes rechtszaken heeft gevoerd
tegen frauduleuze multinationals. Hij is ook een van
de…

Gevolgen Coronawet

Een bericht van Cyntha Koeter ???????????? ? ????: ???
€ ?.??? ????? ?? ??????????????? ??? ?????????? ??????
-?????? (Ja, u leest het goed) ?? ??? ???? Er ligt…
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