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In deze nieuwsbrief 

 Het risico van het spuitje in de arm waar niemand 

over praat 

 Waarom we stap voor stap alle coronamaatregelen 

accepteren 

 Waartoe we in staat zijn 

 Ben jij er zondag ook bij? 

  

 

Het risico van het spuitje in de arm waar niemand 

over praat 

Dit bericht dat gisteren op één dag bijna 1.000 keer op Facebook gedeeld 

is, gaat niet over de bijwerkingen ná het prikje in je bovenarm. Het gaat 

ook niet over de ‘paar’ mensen die kort na de prik overlijden. Het gaat 

wat mij betreft over een veel groter risico waar je niemand over hoort… 

 Lees hier over het échte gevaar... 

Belangrijk: wanneer je op deze informatie wilt reageren, doe dat dan 

onder het artikel op mijn site (en niet via deze mail). 

  

 

https://link.enormail.nl/d/c/36xp/1660A
https://link.enormail.nl/d/c/36xo/1660A


Waarom we stap voor stap alle coronamaatregelen 

accepteren 

Lees in deze blog waarom we stap voor stap de verregaande 

coronabeperkingen van de overheid accepteren, terwijl vele 

deskundigen op verschillende wetenschapsterreinen aangeven dat de 

nevenschade ervan groter is dan de winst. 

 Lees hier hoe dit komt ... 

  

 

Waartoe we in staat zijn 

Samen vullen we de emmer tot de rand. Jij kunt de druppel zijn die de 

emmer doet overlopen in een nieuwe wereld vol licht, liefde en respect 

voor al het leven. In die zin ben jij een essentiële schakel in de 

transformatie die nu op aarde plaatsvindt. 

Lees in dit artikel hoe we samen multinationals en dictaturen tot de 

orde kunnen roepen waar het het belang van onze kinderen en de 

aarde aangaat. 

 Lees hier waar je als burger toe in staat bent ... 

Met een vriendelijke groet, 

Henk Fransen 

 

 

 

Ben jij er zondag ook bij? 

Dank aan de honderden mensen die elke zondag samen met mij een 

vredesmeditatie doen, hun innerlijk licht versterken en de intentie zetten 

https://link.enormail.nl/d/c/36xq/1660A
https://link.enormail.nl/d/c/36xr/1660A


om daadwerkelijk hun dagelijkse leven naar een hoger plan te tillen. Ben 

jij er deze zondag ook bij? Noteer het in je agenda. 

De link voor de meditatie vind je 

halverwege de pagina via deze button: 

Elke zondagochtend vredesmeditatie   
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Versterk je immuunsysteem   

 

 

 

Tekorten aanvullen   

 

 

 

Mijn blogs   
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 Wordt deze nieuwsbrief niet goed getoond? Bekijk online. 

  

 

  

  

 

https://link.enormail.nl/d/c/36xs/1660A
https://link.enormail.nl/d/c/36xt/1660A
https://link.enormail.nl/d/c/36xu/1660A
https://link.enormail.nl/d/c/36xv/1660A
https://app.enormail.nl/d/v/?m=113d1ed87f1e0166eefa419cc78608a7&s=9691038a165e7036ffe0ebeaf4d05551

