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How to get out of this mess 
Angst voor Angst ... en Angst voor Informatie 

GMOXI 
Het vaccin wat geen vaccin is.  

Angst voor Angst 
Angst kan een nuttige emotie zijn. 
Angst voor gifslangen, leeuwen, 
tijgers, overstekende vrachtwagens, 
bliksem ... kan nuttig zijn en kan ons 
leven redden doordat we voorzichtig 
doen. 
 
Is Angst voor Angst ook nuttig?  Voor-
beeld: Je zou bang kunnen zijn voor 
Blindedarmontsteking. Zo bang, dat je 
niet naar de dokter durft te gaan:  
“misschien is het wel 
blindedarmontsteking”. Zulke angst is 
niet nuttig. Het belemmert je. 

Angst voor Informatie 
Sommige informatie wekt gedachten 
op, die men eng vindt. Dan leidt de 
informatie tot angst. En men is bang 
voor angst. Men gaat dan zichzelf 
“beschermen” door de informatie af 
te ketsen. 
 
Stap 2 is dat men ánderen gaat 
`beschermen’ door te zorgen dat zij 
de informatie óók niet krijgen. 
 
( Immers, jij hebt de informatie niet 
gewild, dus voor anderen is deze ook 
niet goed? ) 
Evil-doers houden hiervan. 

GMO Experimental Injection. 
De cojonavaccins geven onvoldoende 
bescherming om “vaccin” te mogen 
heten.  Een vaccin zorgt dat je niet 
meer geïnfecteerd kunt raken. Wat nu 
vaccins genoemd worden, zorgen 
alleen maar dat je minder ziek wordt. 

Stel de juiste vragen: 
 

- kan het `vaccin’ (GMOXI)  
voorkómen dat ik ziek word? 

- kan het `GMOXI’ voorkómen 
dat ik anderen besmet? 

- waarom dan, in Godsnaam, 
zou ik het moeten nemen? 

Warrior  
Bij elke situatie, kun je denken in 
verschillende groepen mensen: 

• de Evil-doers, de aanstichters 

• de bruikbare idioten, de 
angsthazen (20-30%), 

• de passieven, die niet bang 
zijn maar zichzelf óók niet 
informeren (50-60%), 

• de krijgers, de warriors, die 
wél op zoek gaan naar de 
waarheid achter het Verhaal 
... zij zijn de 19% ........ 

EVIL-DOERS   Bekijk eens drie zaken: 
1. De moord op Kennedy. 
2. De aanslagen van 9-11. 
3. De vierde plandemie. 

1-Kennedy (JFK)                     . 
In 1963 is hij vermoord. Gerald Ford 
zat in de Warren Commission, die 
stelde dat JFK van achter was 
beschoten door: Lee Harvey Oswald. 
Gerald Ford werd president. In 1974. 
In 1975 kwamen de beelden pas vrij 
dat JFK van vóren was beschoten! 
2-de aanslagen op New York 
Osama bin Laden en 19 terroristen 
kregen de schuld.  Maar het bewijs 
tegen hen blijkt vervalst. Er zijn 
duidelijke aanwijzingen voor gebruik 
van explosieven in de gebouwen, en 
niet alleen vliegtuigen. Dit alles is 
ontdekt door “de warriors”, het heeft 
zelfs in de kranten gestaan, maar de 
angsthazen dekken het af. Omdat ze 
bruikbare idioten zijn in de handen 
van de aanstichters. 
In 5 jaar tijd zijn 7 landen 
binnengevallen. Miljoenen mensen, 
de meeste van hen moslim, zijn 
gebombardeerd en gedood. Allemaal, 
doordat de angsthazen de informatie 
die ze krijgen afstoten, afdekken en 
bestrijden. Zij bestrijden de Krijgers, 
precies zoals de Evil-doers dat 
wensen. 
3-Corona is de vierde plandemie. 
Dat wil zeggen dat degenen die ons nu 
het `vaccin’ aanraden, eerst het virus 
hebben gemaakt.  Hiervóór hadden 
we al SARS, MERS, en Mexicaanse 
griep.   Same same. 

Pandemie = Plandemie             .     
Volgens David E. Martin (in gesprek 
met Fuellmich) zijn er vóór 2019 al 70 
patenten afgegeven op coronavirus 
dat 99% identiek is aan Sars-2 dat 
Covid19 veroorzaakt. 
Volgens Rob Elens, Vladimir Zelenko 
en dr Didier Raoult was in april 2020 
al een goede remedie beschikbaar: 
zink met HCQ (hydroxychloroquine). 
Hugo de Jonge liet dat onmiddellijk 
verbieden. Vóór 8 april 2020 was dat 
gewoon toegestaan. 

Loverboy 
Een loverboy doet of hij lief is en of hij 
een meisje lief vindt, maar 
ondertussen manipuleert hij haar tot 
ze in de prostitutie zit voor hem. En 
dán is er geweld als ze niet meer wil. 
Ze wordt tot slaaf gemaakt. Hoe kan 
iemand zo wreed en meedogenloos 
zijn? Je zou dit niet verwachten van je 
vriend. 
 
Het is een feit dat sommige mensen 
zich volledig af kunnen sluiten voor 
het leed van een ander. Psychopathie 
Dat is de reden dat er oorlogen 
bestaan. 
 
En bijna iedereen kan dit sóms doen. 
Indien soldaten zich niet even tijdelijk 
zouden afsluiten van hun gevoel, 
zouden ze niet vechten en zou er óók 
geen oorlog kunnen zijn. 
 
Maar ... sommige mensen kunnen dit 
voortdurend. Ze kunnen zelfs niet 
meer iets anders. 

Sinds mei 2020 voert een team van 
meer dan 30 artsen campagne voor 
het gebruik van ivermectine. Zij zien 
hele goede resultaten, nog beter dan 
met HCQ. Er wordt te weinig naar hen 
geluisterd, zegt Dr Pierre Kory. 
Hugo de Jonge heeft ook dit middel in 
Nederland meteen verboden: Een 
huisarts, die zijn patiënt beter maakt 
met ivermectine kan een boete 
krijgen tot €130.000,- (!). 
Dat is een stevig dreigement. 
Afgelopen jaar zijn 50 artsen in 
Nederland bedreigd door de inspectie 
Gezondheid en Jeugd.            . 
Pfizer inmiddels, de `vaccin’fabrikant, 
begint het middel nu onder een 
andere naam te verkopen aan 
gevaxxineerden omdat het GMOXI 
zijn werking verloren heeft en niet 
meer werkt.  Met én `vaccin’ én 
ivermectine onder een schuilnaam, 
kan de schijn in stand gehouden dat 
het `vaccin’ nog werkt. 
 
Laat jij je chanteren? Prik jij GMOXI? 



Lege ruimte.  

 

 

 

Doe hier je eigen onderzoek. Schrijf ... met pen-op-papier ... dit helpt je concentreren. En gaat hypnose tegen! 

TV, radio, en gesprekken met “gelovigen” hypnotiseren ons. Houden ons in de angst. Laten ons dit normaal vinden. 

Schrijf je vragen op. Schrijf je brokjes informatie op.  Klopt het Verhaal van de regering?  Of is het één grote leugen? 

Wil jij een prik die is ontwikkeld door moordenaars die al 5 miljoen mensen hebben gedood wereldwijd? Zodat je weer 

uit kunt gaan? Dat is een illusie. De beperkingen zijn puur een chantagemiddel en ze zullen steeds nieuwe chantage 

vinden.  En veel mensen willen dit niet onder ogen zien. Je kunt iemand niet wakker maken, als hij net doet alsof hij slaapt. 

Sleutelwoorden om eens op te zoeken: 

• seven countries in five years 

• WTC7 reel  (dat betekent: filmpje) 

• artsen collectief 

• pierre capel 

• rush to judgment (1966) 

• war is a racket, butler coup 

• American Frontline Doctors 

• aaron russo 

• rob elens 

• lawyers for 9/11 justice 

• Robert Jensen.nl 

• Tisjeboy Jay 

• Doutzen Kroes 

• Thrive ... what on earth does it take? 

• ionisatie sdnl.nl 

De ellende is groot, maar de hoop is groter. 

Als we hier samen uitkomen, kunnen we leren, hoe we een einde kunnen maken aan ... oorlog. 

Hoe we een einde kunnen maken aan ... een economie van geweld, onderdrukking en uitbuiting. 

Hoe we samen kunnen leven als ménsen met mensen. 

En niet langer behandeld te worden als vee. 

Wij zijn de 19%. 

We komen er wel. 

Zoek steun bij elkaar.  Veroordeel de ander niet voor zijn anders-zijn of andere beslissingen. 

Laat je niet prikken ... om maar van het gezeur af te zijn....  Want dit gezeur houdt    n o o i  t     m e e r     o p ... 

De injecties houden ook nooit meer op. Derde booster ... 4e ... elk half jaar ... elke 3 maanden ... elke 6 weken ... 

Alle maatregelen op school: thuiswerken, online onderwijs, mondkapjes, 1,5 meter ... ze zijn nooit bedoeld geweest om 

de verspreiding van een virus tegen te gaan. Men wilde dat dit virus zich verspreidde. Men wilde dat er véél doden 

zouden vallen in plaats van weinig. Om ons bang te maken. Te injecteren. Te onderwerpen. Onze rijkdom af te nemen. 

Onze ondernemers failliet te laten gaan. Het was niet het gevolg ... het was het doel.  Al die tijd. 

 

Een aantal, 3, 4, docenten op elke school weten óók dat het niet klopt. Ze durven alleen niet te spreken, vanwege de 

angsthazen ... die hen de mond snoeren ... en als Gatekeeper fungeren. Iedereen vreest voor zijn baan. 

Start voor jouw hele school een groep op Telegram of op Whatsapp. Zodat je steun hebt aan elkaar.    R e s i s t. 


