
Angst

Angst is een slechte raadgever, angst berooft je van je verstand
Angst maakt bijgelovig, angst maakt je manipuleerbaar

Angst leidt tot verlies van ethiek

Waarom denk je dat we boos worden op elkaar in de supermarkt?
Waarom denk je dat we egoïstischer geworden zijn?

Is het de Angst die ons word aangepraat?

Waarom wordt ons voortdurend voorgehouden dat we bang moeten zijn?
In alle media?

Waarom zijn er geen tegengeluiden meer toegestaan?
Waarom worden vredige demonstraties met harde hand onderdrukt?

Waarom word ons eerst verteld dat mondkapjes niet werken, en daarna dat
we verplicht zijn ze te dragen onder bedreiging van een boete?

Waarom verbiedt men vanuit Den-Haag ineens medische behandelingen
waarvan we uit ervaring weten dat ze werken?

Waarom zegt de wet ons dat demonstreren een grondrecht is, maar worden
demonstraties toch ontmoedigd of zelfs botweg verboden?

Waarom heeft Bill Gates toegegeven dat hij een 20-voudige winstmarge heeft op
vaccines en lacht hij daarbij,

terwijl hij ook beweert dat de wereldbevolking gevaar loopt?
Hoe komt het dat we weten dat jongeren geen gevaar lopen, maar wordt ons toch

verteld dat ze toch een vaccin moeten krijgen?
Hoe komt het dat we altijd heel voorzichtig geweest zijn met zwangere vrouwen, maar

wordt ons nu verteld dat voor hen dit nieuwe vaccin geen probleem is?
Weet u dat de definitie van een pandemie recent is gewijzigd?

Weet u dat de definitie van immuniteit recent is gewijzigd?
Weet u wat Gaslighting is?

Waarom word ons niet eerlijk verteld dat de Covid vaccins experimenteel zijn,
met een nieuw mechanisme, waarbij de wereldbevolking de testgroep is?

Waarom hoor ik in mijn omgeving dat veel mensen zo snel mogelijk dit nieuwe
experimentele vaccin willen hebben? Is het de angst die hen is aangepraat?

Waarom wantrouwen we ons eigen immuunsysteem,
en is onze hoop gericht op Den-Haag?
Gelooft u dat U er niets aan kunt doen?

Gelooft U dat U geen eigen verantwoordelijkheid hebt over Uw gezondheid?
Weet U wat het “World economic forum” met ons van plan is?

Kunt U ook zelf nadenken?
Of heeft de angst U gegrepen en gelooft U blind wat ze U vertellen op TV?


