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Zijn de woorden VAXXIST en FASCIST
synoniemen geworden?

Toen ik in de jaren ‘70 studeerde hanteerde ik het motto, ‘iedereen is goed
totdat hij het tegendeel bewijst’! Nu meer dan 40 jaar later, heb ik mijn motto
noodgedwongen aan moeten passen tot: ‘iedereen is een crimineel totdat hij het
tegendeel bewijst’!

Er zijn veel aanwijsbare redenen om iemand die zijn normale heldere boerenver-
stand gebruikt in amper 40 jaar 180° te laten draaien in zijn filosofische le-
vensbeschouwing die men van thuis uit heeft meegekregen! 

Na anderhalf jaar aan COVID leugens is de volle 180° dan eindelijk volledig be-
reikt. Mijn laatste restje ‘respect’ voor de politiek is weg. Dat geldt ook voor
alle mensen die bewust meewerken om de COVID leugen in stand te houden  maar
eveneens allen die ik heb proberen te overtuigen zich NIET te laten vaccineren.

Het is op! Waarschijnlijk leef ik voor mijn gevoel al meer dan 20 jaar in een
wereld omgeven door VOLBLOED IDIOTEN en ben ik nu pas tot het volle besef geko-
men van dit gebeuren! In ieder geval vanaf nu zal ik geen moeite meer doen en
nog proberen mensen te ‘bekeren’ om zich niet te laten vaccineren! Het is hope-
loze moeite. De meesten hebben zich namelijk laten vaccineren om nog te kunnen
reizen, feitelijk op vakantie te gaan. Maar wie gaat u tegen houden om te rei-
zen? Wellicht kost het wat meer moeite om te reizen maar je kunt overal naar toe
zonder al deze maatregelen. De grootste hoop mensen wordt niet eens aangehouden
omdat ze gewoon de regels niet volgen en zich van te voor niet aanmelden voor
deze of gene trip! 

Het schijnt dat mensen die voor zichzelf denken, kritische vragen stellen en
niet per direct door leugenachtige meningen en corrupte NLP en marketing zever
van politici, media, justitie en politie overstag gaan, WAPPIES worden genoemd.
Wel, ik ben daar trots op. Laat mij maar een WAPPIE zijn. Tot nu toe ben ik NIET
ten dode opgeschreven omdat ik nog steeds niet gevaxxineerd ben!

Gevaxxineerden schijnen zich geen moment af te vragen WAAROM een groot gedeelte
van mensen zich niet laten vaxxineren omdat de STAAT dat vraagt. Wel, dat komt
omdat veel mensen zich eerst cruciale vragen hebben gesteld omdat ze hun GEZOND-
HEID op prijs stellen tegenover allerlei andere toestanden. Wat  gevaxxineerde
mensen nog steeds NIET hebben geleerd is het volgende:

als  de  staat  ‘reclame’  maakt  voor  iets  dat  ze
‘gratis’ weggeven, dan word je per direct genaaid
of ben je vroeger of later compleet genaaid door
deze beroepsleugenaars en zakkenvullers! Politici
werken namelijk niet voor het volk maar zitten
daar alleen om hun eigen zakken te vullen!
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Er zijn nogal wat vragen waarop mensen die alles klakkeloos aannemen wat de
overheid hen vertelt, nooit een antwoord hebben gekregen omdat de overheid vanaf
dag één een ‘vaxxin’ verkocht voor een nooit aangetoonde pandemie, gebaseerd op
getilde cijfertjes via een oplichters PCR-test en wat computerprogramma’s waar-
van de parameters nooit zijn medegedeeld om een vergelijkend onderzoek te doen.
Alle PCR testen zijn LEUGENS gebaseerd op onderstaande oplichtersstaafjes! Lan-
den houden op deze manier het volledige COVID-circus in stand.

Ik kan het niet duidelijker dan Hans van Tellingen zeggen:
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Eigenlijk is het nog veel sterker omdat een coronavirus ook parameters heeft en
niet alleen wat gedoodverfde aureooltjes! Indien de temperatuur boven de 18°C.
ligt is het virus zo dood als een pier en dat geldt ook voor een vochtigheid bo-
ven de 70%. Moeten al die virologische oplichters me eens komen vertellen hoe
het kan dat het ‘virus’ zelfs nu nog zogenaamd zou kunnen muteren. Want elk co-
ronavirus is gewoon een (verkoudheids-)virus dat alleen in najaar en winter voor
kan komen.

Ik noem iedereen die de overheid en zogenaamde ‘onafhankelijke’ media met hun
corrupte HOERNALISTEN  samen met de oplichtersonderzoekcentra dan ook op haar
minst MEDEPLICHTIG aan MASSAMOORD en GENOCIDE! Ze kunnen niet eens het bestaan
van het COVID virus bewijzen. Sterker nog, omdat het in het bloed geen IgM1 na-
laat is het bewezen GEEN nieuw virus te zijn. Deze wetenschap alleen al vertelt
iedere eerlijke medische wetenschapper dat de pandemie over is als deze ooit
heeft bestaan!

Verder is uit patentonderzoek gebleken dat in 2001 een coronavirus het meest in
aanmerking kwam om hiervan een biowapen te maken. In 2005 werd het patent uitge-
schreven voor het coronavirus. Nu worden we geplaagd door een pandemie veroor-

1 Men kan alleen IgM meten in het bloed als de patiënt besmet is met een voor het immuunsysteem volledige 
onbekende ziekteverwekker. Daarentegen meet men in het bloed alleen IgG en IgA wat wijst op een 
ziekteverwekker die al in het geheugen van het immuunsysteem bestond omdat ze voorheen al data hadden 
aangelegd in de nodige cellen.
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zaakt  met een coronavirus dat wellicht kan gekaderd worden als een mislukt
biow  a  p  e  n   (made in China)  .

Nu de PCR test door de FDA ook nog eens ongeschikt is bevonden, zal de CDC het
verzoek om de test te gebruiken na 31 december 2021 intrekken. Dat gebeurt pas
op die datum, zodat klinische laboratoria de tijd krijgen om ‘een van de vele
door de FDA geautoriseerde alternatieven’ te selecteren en in te voeren.

Besmettingscijfers je reinste volksbedrog
Of die andere testen dan wel een ‘besmetting’ kunnen detecteren, is zeer de
vraag, mede omdat het altijd al een puur politieke keuze is geweest om het aan-
tal ‘besmettingen’ kunstmatig op te voeren. Dat werd overal opzettelijk gedaan
om de bevolking zoveel mogelijk angst aan te jagen, zodat ze zich zonder veel
nadenken zouden laten injecteren met de hoogst experimentele gentherapie.

Laten we het gewoon noemen wat het is: je reinste volksbedrog, om je eigen on-
derdanen met glasharde leugens zover te krijgen deel te nemen aan het grootste
medische experiment aller tijden, dat nu al een ongekend aantal slachtoffers
heeft gemaakt (maar dat vermoedelijk slechts het topje van een enorme ijsberg is
die er nog aan zit te komen omdat men de ‘officiële’ cijfers moet vermenigvuldi-
gen met een factor 10 en sommigen beweren zelfs met een factor 100).

Geen onderscheid tussen Covid en griep
Waren mensen in het ziekenhuis dan niet ziek? Natuurlijk wel. Wat hadden ze
dan? Griep, en sommigen kregen daarnaast ook longontsteking omdat de huisartsen
de opdracht van de overheid hadden gekregen om griepsymptomen niet te behande-
len, maar deze mensen steeds zieker te laten worden, zodat ze als ‘Covid’ pati-
ënten in het ziekenhuis konden worden opgenomen.

Ook de CDC geeft dit impliciet aan. De reden van de intrekking is dat de labo-
ratoria ‘moeten overschakelen op een multiplex methode… die onderscheid kan ma-
ken tussen SARS-CoV-2 en influenza.’ Met andere woorden: ALLE mensen die in het
ziekenhuis zijn opgenomen vanwege ‘corona’ of ‘Covid’, zouden ook gewoon de
griep gehad kunnen hebben.

Enkele maanden geleden kwamen de Chinezen met een nieuwe 3-in-1 test om gelijk-
tijdig zowel SARS-CoV-2 als influenza A en B te kunnen testen. Deze werd ontwik-
keld omdat ‘het onderscheid tussen deze virussen zo moeilijk te maken is’.

Een PLANdemie, een staatsgreep
Zelfs de ERGSTE VAXXISTEN zouden nu toch eens moeten gaan nadenken, nu er al-
maar meer keihard bewijs komt dat we met een PLANdemie te maken hebben, een om
puur politieke en ideologische doelstellingen veroorzaakte crisis die niets,
maar dan ook echt helemaal NIETS met de volksgezondheid te maken heeft, maar en-
kel met de ‘Great Reset’ en ‘Agenda 2030’, waarmee het Westen aan een keiharde
communistische klimaat-vaxxin dictatuur wordt onderworpen, die een definitief
einde zal maken aan al uw persoonlijke vrijheden en zelfbeschikking.
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Dit is een tegen het volk, tegen ons en tegen u gerichte staatsgreep, zoals ik
al sinds begin 2020 neerschrijf. Hoe eerder u zich dit realiseert, hoe eerder er
een massale – maar zeer beslist vreedzame – opstand kan komen, een eensgezind
NEE tegen de afschuwelijke toekomst die de zich als een sekte gedragende WHO/WEF
kabbal voor ons in petto heeft.

Er is geen enkele reden om u te laten INSPUITEN

Zoals  de  cijfers  hiernaast  laten
zien,  en  dit  zijn  EERLIJKE  cijfers
geproduceerd door betrouwbare bronnen
en geen ‘staatsbronnen’ waar corrupte
(semi-)ambtenaren  aan  de  touwtjes
trekken, dat er geen aanleiding is om
deze PLANDEMIE te zien als een ge-
vaarlijke en ontzettend besmettelijke
ziekte.

Al deze onzin is u opgedrongen door
leugens en bedrog vanuit corrupte po-
litici, media, onderzoeksbureaus zo-
als het RIVM, universiteiten en niet
als  laatste  vanuit  de  artsenij  die
ondanks  hun  eed,  niet  massaal  zijn
opgestaan om de burgers te redden of
te voorkomen dat ze zouden worden in-
geënt met een VERGIF dat nog steeds
EXPERIMENTEEL is. Ook de advocatuur
kan wat mij betreft in de toekomst
gewoon verdwijnen. Zij kunnen ook wel
door computers worden vervangen pre-
cies zoals de ganse corrupte recht-
spraak die toch alleen maar in het
voordeel van de PLANDEMIE en regering
beslissen.

In  ieder geval,  mijn elektronische  vaccinatiepas-
poort is klaar!
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