Beste handhaver van de wet, agent of militair, dienaar van het Nederlandse volk.
Ook voor u, als mens verscholen in het uniform, is het van belang te denken en vooral te
voelen, deze woorden van liefde die ik u stuur.
- De wetten die u uitvoert, worden aangepast voor de belangen van een kleine groep. De bevolking die u zegt te dienen, wordt door die zogenaamde elite uitgemolken, dom gehouden
of gemaakt en gezien als onderpand, product of nutteloos vlees.
- Mensenlevens zijn voor hen statistiek en uit te drukken in economische waarde.
- Ook u, met uw veel te lage salaris voor uw belangrijke werk, wordt gezien als kostenpost.
Momenteel nog noodzakelijk, maar ook u wordt vervangen door computers en systemen.
- U geeft aan ‘alleen maar uw werk te doen’ indien gevraagd naar het waarom, maar ontslaat dit
u en uw ziel werkelijk van de verantwoordelijkheid om zelf na te denken?
- U zal samen met zorgpersoneel bij de eersten zijn die geïnjecteerd worden met een vaccin dat
onmogelijk kan dienen tot bescherming tegen een virus dat vrijwel direct muteert. U bent
daarmee feitelijk een proefkonijn. Joost mag weten met welke ellende de naalden zijn gevuld
die uw aderen zullen doordringen.
- Wij adviseren u: lees de bijsluiter vóór gebruik.
- Wij maken ons zorgen om onze vrijheden, maar juist ook om de uwe. Wij bekommeren ons
ook om uw toekomstige gezondheid, en indien u ze heeft, om uw kinderen en hún toekomst.
- Wij voelen met u mee, met uw ziel, en met uw lichamelijke gezondheid welke bedreigd
worden door dezelfde mensen die u zegt te dienen en die u kunnen inzetten omdat zij met
bijgedrukt en gestolen geld uw schamele salaris iedere maand betalen.
- Wij voelen met u mee, de korte pijn die u zal ervaren van het prikje, maar de lange termijn
pijn die daarop zal volgen.
- Wij voelen met u mee tijdens uw ziekte na injectie en met de eventuele dood van collega’s na
injectie.
- Ook wij, wilden niet zomaar accepteren dat onze overheid het slechte met ons voorhad maar
na alle leugens van de afgelopen maanden, kunnen wij niet anders concluderen: u dient een
tiran. U bent de sterke arm van een kwaadwillende entiteit. Vraagt u zich af, wie u dienen wil.
- Wij vragen van u iets ingewikkelds. Namelijk om de weg van het geweten te bewandelen.
Tijdens die reis wensen wij u veel succes en wij spreken onze overtuiging uit dat u de juiste
keuzes zal maken.
- Hoewel wij ons door u onderdrukt en bedreigd voelen, omdat u de tiran dient die zijn kracht
ontleent aan duistere praktijken waarvan u ook zou walgen als u het bewijs zou zien, spreken
wij naar u, de mens achter het uniform van angst, onze liefde en vriendschap uit.
- Wij geven om u, en vragen u, leg uw uniform af. Bescherm uzelf, bescherm ons.
- Dank u wel, wij vergeven hen die ons kwaad doen, wij bieden u onze dankbaarheid, respect
én liefde aan. Wees voorzichtig met uzelf, met uw dierbaren en met ons, alstublieft.
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