De boom in met de Coronazever
Even relativeren
Na het coronavirus elke dag gemonitord te hebben ben ik tot de conclusie gekomen dat er veel opschudding wordt gemaakt voor een hele grote hoop NIETS!
3/2 17.373 geïnfecteerden, 5/2 24.050 en op 6/2 27.274.

Op 6/2 Brussels time 06:02 AM spreken we van 28.274 geïnfecteerden en 565 doden, is 1,998%.
Dat stelt werkelijke GEEN ZAK VOOR omdat de minste griepgolf procentueel voor meer doden
zorgt. Dus waarom moet de Chinese zaak hier zo worden opgeblazen tot zulke proporties? Elke
griep heeft minstens een mortaliteitscijfer van 3%!

In perspectief
Elke maand januari van de afgelopen jaren hebben in China om en nabij de 608.000 mensen de
griep te pakken. In 2018 stierven in Amerika alleen al 80.000 mensen aan de griep. Dus wat stelt dit
Coronaverkoudheidje dan feitelijk voor? NIETS!
AP nieuws, gesubsidieerd door de familie ROTHSCHILD, komt met de volgende kop:

“Angsten voor nieuwe virussen brengen over heel de wereld anti-China sentiment teweeg.” Wellicht, maar dan toch alleen maar bij randdebielen en kontneukende politici die niet voor zichzelf
KUNNEN of DURVEN denken vanwege de Khazariaanse Maffia hun opgedrongen beleid. Weet u
wat een politieke LUL uit de TRUMP regering wist te produceren aan VOCALE DIARREE?
“Het geeft bedrijven iets anders om te overwegen wanneer ze bezig zijn hun kring van
toeleveranciers te beoordelen. Afgezien van alle andere zaken – hadden we SARS, hadden we
het Afrikaanse varkensvirus daar, en nu hebben we dit – het is nog weer een extra risicofactor
waar mensen rekening mee moeten houden... Ik denk dat het zal helpen om de terugkeer van

banen naar Noord Amerika te versnellen, een aantal naar de V.S. en ook een aantal naar
Mexico.”

Alles wijst op OORLOGSMAATREGELEN tegen China en dat allemaal vanwege een opgeblazen
verkoudheidsvirusje!
Vluchten op China worden over heel de wereld gestopt. Cruiseschepen met enkele ‘geïnfecteerde’
Chinezen aan boord worden voltallig gegijzeld, want als het niet dodelijk is, is het geen quarantaine
maar een gijzeling en er is tevens sprake om alle handel, lees OLIE-EXPORT, naar China volledig
af te sluiten. Op 29 januari schoten de helden van de Amerikaanse Marine een olietransport naar
China in brand. Ze zijn geen haar beter dan de Afrikaanse PIRATEN uit Somalië waar ze een paar
jaar geleden nog op hebben gejaagd. Wilden ze geen CONCURRENTIE?
Alle bewijzen zijn er. China moet volledig worden geïsoleerd. Alle buitenlanders moeten weg uit
China en alle handel met China moet worden gestopt.
Indien dit nu de voorbereiding is op een oorlog met China dan wil ik hierover ook nog wel wat
kwijt.
China is niet dom. Chinezen hebben de Japanners nog niet vergeven en hebben nu ook Japan als
zwakke schakel in hun alternatieve plannen meegenomen. Wat wil dat zeggen? Dat China niet gaat
zitten wachten totdat Rusland, de EU en Amerika het land gaan aanvallen. Heeft de Khazariaanse
maffia China nog stevig in haar greep? In Rusland liggen ze er volledig uit, in Amerika hebben ze
steeds minder te zeggen en Europa is te zwak voor een eigen mening maar zullen zich aansluiten bij
de sterkste landen onder het mom van het NAVO-verbond om de politieke schijn op te houden! China zal, indien voor hen de tijd rijp is, gans zuidoost Azië inclusief beide Korea’s en Japan innemen.

Als China alle landen verovert die ze op het oog hebben, kunnen ze theoretisch gezien een leger
samenstellen van, schrik niet, Noord-Korea 9 miljoen, China 4 miljoen, Zuid-Korea 3,5 miljoen, India 1,5 miljoen, Bangladesh ruim 1 miljoen wat een totaal geeft te zien van 19 miljoen. Tegenover
ongeveer 5 miljoen Amerikaanse en Russische militairen. Europa? Dat leger is te verwaarlozen.

