
NADENKEN: Een ‘wappie’ is de bijnaam die door de mainstream media en overheid gegeven wordt aan alle 

mensen - waaronder hoogopgeleiden zoals artsen, wetenschappers, advocaten, journalisten, politici, enz. - die 

hun gezond verstand gebruiken en nuchtere, intelligente vragen stellen bij het corona beleid.
 

CENSUUR: Vooraanstaande artsen en internationaal erkende wetenschappers worden gecensureerd, omdat 

ze informatie onthullen, waarvan de overheid niet wil dat de bevolking er kennis van neemt. Zo verklaren de 

Nederlandse ‘Artsen voor Waarheid’, de Belgische ‘Artsen voor Vrijheid’, de Duitse ‘Artsen voor Ophelder-

ing’ de Amerikaanse ‘Frontlinie Artsen’ en vele andere medische verenigingen, dat er werkende medicijnen zijn 

voor corona. Omdat de overheid iedereen wil vaccineren, worden deze veilige medicijnen verborgen. Artsen en 

wetenschappers die erover spreken worden gecensureerd, hun videos worden van internet gehaald en ze worden 

geframed met het label ‘wappie’. De term wappie is een wapen om waarheid te onderdrukken. 

GOOGLE: In 2019 kwam een leidinggevende medewerker van Google, Zach Vorhies, naar buiten met 900 

pagina’s interne documenten van Google. Hij onthulde de strategie van Google: “het denken van de mensheid 

programmeren”. Ze verbergen tienduizenden websites en laten enkel informatie zien die past bij hun doelen.

REDACTEUR: In 2017 deed een redacteur van een van Europa’s grootste kranten een bekentenis: “Reeds 25 

jaar ben ik journalist en gedurende al die tijd werd mij geleerd om alleen maar te liegen tegen het volk en nooit 

de waarheid te vertellen. Ik werd betaald door de overheid, geheime diensten en miljardairs om propaganda te 

verkondigen.” (Udo Ulfkotte - Frankfurter Algemeine) Kort na zijn bekentenis werd hij dood aangetroffen.

CONTROLE: Alle mainstream media (kranten, TV stations, enz.) is eigendom van enkele miljardairs, die met 

de overheid samenwerken om te bepalen wat de bevolking wel en niet mag weten.  

Leer zelf nadenken, durf onderzoek doen en zie 

wat door deskundigen onthuld wordt:

WAT ZIJN WAPPIES? 
M E N S E N  D I E  I N T E L L I G E N T  N A D E N K E N

STOP WORLD CONTROL WERKT OP INTERNATIONAAL NIVEAU SAMEN MET LEIDINGGEVENDE ARTSEN, WETENSCHAPPERS EN JURISTEN


