Een leugen wordt geen waarheid, verkeerd wordt niet juist en slecht wordt niet goed omdat het is geaccepteerd door een meerderheid! Zelfs
niet als deze mening door dubieuze wetten wordt afgedwongen, hetgeen meer zegt over de wettenmakers en conformisten dan over degenen
met een andere mening!

Coronavirus
Quarantaine
Elke keer als ik die verwaande PIPO De Crem op televisie zie heb ik de nijging om te kotsen. Al
wekenlang komt hij iedereen bedanken maar vergeet alle mensen werkzaam in het onderwijs gewoon, terwijl deze mensen dagelijks bezig zijn in zeer moeilijke omstandigheden om via leren op
afstand hun pupillen het nodige nog bij te brengen. Daarnaast hebben scholen ook de verplichte opvang door hun strot geduwd gekregen en dan wil ik het nog niet hebben over andere dwaze maatregelen die genomen moeten worden!
Mensen die in de noodlottige beroepsgroepen werkzaam zijn doen hun kinderen bij de opvang van
hun school. Niets mis mee maar ze hebben ook de grootste kans om besmet te zijn met het virus en
dus hebben leerkrachten tijdens de verplichte opvang ook de meeste kans om besmet te raken via de
kinderen.
Veel leerkrachten zijn al out omdat ze een hoest hebben en verplicht 7 dagen thuis moeten blijven.
Niets mis mee maar dat zijn leerkrachten die niets meer voor de opvang kunnen betekenen. Als dit
soort maatregelen nog lang duurt, dan zijn er GEEN leerkrachten meer, en dan? Gepensioneerde
leerkrachten achter hun broek gaan zitten om de opvang op zich te nemen? Is er een plan B of zijn
jullie alleen nog maar bezig plan A op te zetten?
Daarbij één voor één bij de bakker of de supermarkt binnengaan? Dat is je reinste kolder. Ook de
afstand van 2 meter is zever uit boekskes! Ieder echtpaar slaapt in een bed van 1m80. In de auto zit
je zowat op elkaars lip. Maar als men over straat wandelt moet men een afstand houden van zeker 2
meter? Ik geloof echt dat iedereen daar bij de overheid uit een stelletje nitwits bestaat die maatregelen bij elkaar denken om de mensen EXTRA te nekken. Het lijkt meer op ORDINAIRE PESTERIJEN VAN HET PLEBS.
Je kunt mensen NIET beschermen tegen een onzichtbare vijand, hoe goed jullie ook jullie best
doen. Laat het gewoon. Jullie laten toch ook gewoon het openbaar vervoer nog rijden, dus dat
strookt ECHT NIET met jullie quarantainezever! De eerste en ergste bron van besmetting IS openbaar vervoer! Daar loop je de eerste en meeste besmettingen voor verkoudheden en griep op!

Waarheid en Rechtvaardigheid = RECHTSPRAAK door waarheidsvinding, moeten het altijd
afleggen tegen de politiek!

Trouwens u zit toch ook geen 2 meter bij de journalist vandaan als u zo nodig met uw kop op de
televisie wilt komen, of wel? Dan zijn al deze maatregelen niet langer nodig?
Ontsmet de slager of winkelier elke keer de klink van de deur als een klant heeft afgerekend en
naar buiten gaat? Of de toetsjes van de betaalautomaat? Nee, natuurlijk niet! En kom nu niet met de
zever van ‘handschoentjes dragen’.
Als iemand uit het onderwijs na de dagopvang naar huis toekomt weet u wat die dan feitelijk allemaal zou moeten doen?
Zichzelf compleet ontsmetten, alle gedragen kleren wassen, alles wat ze heeft gebruikt die dag inclusief computer en GSM ontsmetten, alles wat ze heeft aangeraakt in huis voordat ze heeft gedoucht ontsmetten en daarna de complete auto nog een keer ontsmetten want als je een BEETJE
VERSTAND hebt neem je het openbaar vervoer niet omdat je de aan jouw toevertrouwde kindjes
niet wil besmetten terwijl ieder nuchter denkend mens het wel bij elkaar kan denken dat de grootste
kans op besmetting bij het openbaar vervoer ligt!
Waarom laten we het virus niet gewoon het werk opknappen dat Kissinger altijd al heeft uitgedragen. Zijn alle ouderen niet gewoon ‘overbodige mee-eters’? Vergist u niet, ik hoor daar ook bij en
dus kan ik hiervan ook het slachtoffer worden. Alleen heb ik altijd dit soort dingen ‘voorzien’, niet
vanwege een kristallen bol, maar gewoon omdat geen enkele overheid vertrouw omdat overheden
bestaan uit leugenaars, oplichters, dieven, landverraders en moordenaars. We kunnen hierover natuurlijk nog wel een keer soebatten! U bent welkom na de crisis als ik dan nog in leven ben!
Tijdens die conversatie zal ik u met het vele bewijsmateriaal om de oren slaan. En, het maakt niet
uit of u nog een ministerpostje hebt op dat moment. U blijft voor mij diezelfde verwaande gast die
een keer op zijn plaats moet worden gezet!
Met 7.284 besmette mensen en 289 overledenen doen we het niet slecht. Nog net geen 4%. Dat
komt overeen met een stevige griep en daar zijn nog nooit quarantainemaatregelen voor genomen.
Misschien dat u tijdens het toekomstige gesprek met mij ook Van Ranst kunt uitnodigen dan kan ik
die ook de nodige toestanden aan zijn verstand brengen! Geloof me, ik ben geen leek op dit gebied!
Quarantainemaatregelen hebben weinig nut zolang mensen inkopen blijven doen en hiervoor taxi’s
en openbaar vervoer nemen.
Jaarlijks overlijden er op de wereld 14 miljoen mensen aan longziekten (1,5 miljoen per maand),
dus wat is er nu dan aan de hand? Nog geen 30.000 doden vandaag (gerekend vanaf 19 februari) en
daar wordt al deze zever voor opengetrokken? Laat de natuur haar werk doen, man! Dit virus wordt
gebruikt om alles en iedereen naar het faillissement te drijven. Dat is mijn enige conclusie en dat
maakt u alles wat een politicus werkelijk is! Leugenaar, oplichter, dief, landverrader en moordenaar! Man, man, wat een laag bij de vloerse ondoordachte ‘beschermingsmaatregelen’!

Waarheid en Rechtvaardigheid = RECHTSPRAAK door waarheidsvinding, moeten het altijd
afleggen tegen de politiek!

