
DWANG NEUROSE ? 

Waar komt die obsessie vandaan, om 7½ miljard mensen te willen injecteren? 
 
In april 2020, toen het vaccin nog uitgevonden moest worden, werd dat al 
genoemd als “enige oplossing uit de ‘crisis’”.  
In 2018 had de EU al plannen klaarliggen voor een digitaal vaccin paspoort. 
En de wens om censuur te plegen komt ook niet uit de lucht vallen: 
 
2019: “De situatie wordt verergerd door ‘verkeerde’ informatie via sociale media, 
die de ziektebestrijding kan belemmeren” [vd Pijl, Pandemie vd Angst, p.146 noot 
6-22: Global Preparedness Monitoring Board, “A World at Risk”.]   Eerste 
jaarverslag, 18 Sep 2019: 
Trust in institutions is eroding. Governments, scientists, the media, public health, 
health systems and health workers in many countries are facing a breakdown in 
public trust that is threatening their ability to function effectively. The situation is 
exacerbated by misinformation that can hinder disease control communicated 
quickly and widely via social media. 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ 
GPMB_annualreport_2019.pdf 
 
De Europese Commissie publiceerde april 2018 een voorstel voor 
vaccinatiepaspoorten. Begin 2019 een routekaart voor invoering van een 
biometrisch document.  
http://republicbroadcasting.org/news/vaccine-passports-were-planned-even-
before-the-pandemic-began/ 
 
https://greatgameindia.com/vaccine-passports-planned-before-
pandemic/#Vaccine_Passports_Roadmap 
 
 

Voordelen van het “vaccin” 
 

➢ Ja ... mogelijk wordt een 
bejaarde minder ziek van 
covid na vaccinatie... 
z.o.z. ! 

 
➢ Nee, het voorkomt niet 

dat je ziek wordt. 
➢ Nee, het voorkomt niet 

dat je anderen kunt 
besmetten. 
 

Waarom dan vaccinatiedwang? 
 
Geclaimd wordt: we moeten 
allemaal het vaccin hebben, om 
de ziekte te stoppen.  Deze claim 
is onwaar en zul je ook niet 
vinden bij het RIVM. 
 
Wie gevaccineerd is, kan nog 
steeds ziek worden. En anderen 
besmetten! 
 
In 2020 werd gezegd, dat 70% 
van de Nederlanders 
gevaccineerd moest zijn. We 
zitten inmiddels al op 85%. En 
toch gaat de dwang nog door? 

 

UNITE 
Charlie Chaplin 
riep in 1940 al 

op: Unite! 
Verenig je.  

Samen tegen 
‘het kwaad’. 

 
Of je nu kiest 

vóór injectie of 
niet … niemand 

van ons heeft 
iets te winnen 

bij een 
samenleving 

gebaseerd op 
dwang en 
controle. 

 
Samen tegen Dwang 

 

Verenig je!  Als je 3-10% van de leerlingen kunt verenigen 
in een “vakbond” dan kun je eisen op tafel leggen bij de 
directie. 

1. Verlang dat docenten zich verdiepen in nieuws, 
ook dat waar ze niet tegen kunnen. Verlang dat 
docenten de dingen van twee kanten laten zien. 

2. Ik ken vier docenten natuurkunde die weten dat 
het officiële verhaal van de aanslagen van 11-
sep-2001 volledig gelogen is, maar géén van hen 
durft er aandacht aan te besteden in de les. Er is 
een zwijgcultuur en die wordt opgelegd door de 
directie die bang is voor negatieve publiciteit. 

3. De meeste biologie docenten die ik ken geloven 
het officiële coronaverhaal… zij willen zich niet 
verdiepen in alle eminente hoogleraren 
wereldwijd die het tegenspreken. Organiseer een 
video debat op school, waar sprekers van beide 
kanten zijn. 

4. School,sta bitchute.com en andere media toe. 
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Vrije Keuze 

Een keuze is alleen maar vrij indien: 

• Er geen dwang of chantage wordt uitgeoefend 

• Er voldoende eerlijke informatie beschikbaar is. 

Het ‘vaccin’ is in feite gen-therapie met een vaccin 
achtige werking. Daarom noemen we het hier GMOXI: 
Genetically Modified Organism eXperimental Injection. 

De juiste vragen om te stellen 
Stel deze vragen en doe je eigen onderzoek, want de krant doet het niet voor je. En radio/tv niet. En je docenten niet. 

Korte termijn Lange termijn 

Beschermt het GMOXI tegen ernstige ziekte? 

• Hopelijk wel, maar er zijn nu al tekenen dat het 
binnen 6 maanden de werking verliest. Dat zou 
een abonnement betekenen van 2 tot 3 injecties 
per jaar. Voor altijd. 

Is de kans op bijwerkingen groot? 

• Het RIVM zegt van niet, maar dat klopt niet. Aan 
deze GMOXI overlijden er 20x méér mensen per 
100.000 injecties dan het geval was voor alle 
voorafgaande vaccins in de periode 1990-2019. 

Welke bijwerkingen zijn te verwachten? 

• Inmiddels hebben ongeveer 1 miljoen mensen 
zeer ernstige bijwerkingen ervaren van het 
GMOXI. Dat is niet heel veel, gezien de miljarden 
injecties, maar ook niet bepaald weinig. 

• Het GMOXI veroorzaakt indirect trombose. 
(Precies zoals prof. Dr. Sucharit Bhakdi ons al 
sinds januari 2021 probeert te waarschuwen.) 

• Die trombose kan leiden tot verlammingen (Eric 
Clapton bijvoorbeeld), tot herseninfarcten, tot 
hartstilstanden. Er zijn wereldwijd al minimaal 
36.000 mensen overleden aan de GMOXI 
injecties. 

Is er Grafeenoxide toegevoegd aan het GMOXI ? 

• Het lijkt erop van wél.  Deze stof is giftig, en hij is 
electromagnetisch bijzonder. Kan men jouw 
lichaam volgen of sturen van buitenaf? 

Vruchtbaarheid? 

• Diverse onderzoeksgroepen treffen in de spuitjes 
gifstoffen aan, die zich ophopen in de ovaria bij 
vrouwen en in de testes bij mannen. Kan dit 
leiden tot onvruchtbaarheid? Dat is nog niet 
zeker. Onderzocht is het niet. De trombose leidt 
tot miskramen. 

Hartaanval? 

• Micro-trombose is moeilijk vast te stellen. Bij 
trombose in de haarvaatjes van de longen kan 
men longzijdige hoge bloeddruk ontwikkelen. Dit 
overbelast het hart … en de levensverwachting is 
ongeveer 3 jaren. 

Overig? 

• Kankerverwekkend? We weten het niet. Er zijn 
geen lange studies gedaan, en ook nu het GMOXI 
uitgerold wordt over 7½ miljard mensen zijn er 
niet de grondige studies en volgsystemen die je 
zou verwachten. Alles gaat slordig, en 90-99% 
van alle bijwerkingen die optreden worden niet 
eens geregistreerd. Reeds geregistreerde 
bijwerkingen worden gewist uit de databases, 
zonder toelichting. 

Averechts effect? 

• Bij proefdieren is bij eerdere vaccins vastgesteld, 
dat de proefdieren weliswaar antistoffen gingen 
aanmaken. Echter, bij blootstelling aan een wild 
virus waren de geïnjecteerde proefdieren juist 
slechter af. Hun immuunsysteem was in de war 
geraakt, en zij gingen allemaal dood. Terwijl de 
controle groep, die niet was ingeënt, weliswaar 
ziek werd, maar de ziekte overleefde. 

Verergering? 

• Het is een bekend probleem dat massale 
vaccinatie terwijl de epidemie nog bezig is, het 
virus dwingt om zodanig te muteren dat de ziekte 
erger wordt. 

• Er wordt aangenomen dat de zogenaamde Delta 
Variant is ontstaan in India na vaccinatie met 
Sinovac. 

TIP 
➢ Als je al twee injecties hebt genomen, neem geen derde.   Wacht af. 
➢ Als je één van de eerste twee injecties hebt genomen, neem de tweede niet. 
➢ Als je nog geen injectie hebt genomen: begin er niet aan.  Hoe erg de dwang en drang ook is. Even geduld 

hebben. Deze tyrannie zal voorbij gaan.  Meer zal duidelijk worden. 
De bijwerkingen worden bij elke injectie erger en vaker.  De intenties achter deze campagne zijn niet te vertrouwen. 
Helaas zijn veel artsen en leraren en deskundigen in een soort hypnotische toestand geraakt. Doe je eigen onderzoek. 

 


