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
Update 18/2/2020
Na een heerlijke open discussie met mijn schoonbroer ben ik mijn lezers zeker nog wel een update
verschuldigd. Er is een groot verschil tussen een monoloog en een dialoog. Deze dialoog boeide me
genoeg om terug te duiken in de materie! Juist die ene vraag van Stef bleef me boeien.
Waarom bouwen de Chinezen MEGAZIEKENHUIZEN als ze maar een paar geïnfecteerden hebben?

Het is 18 februari 2020 en ik ben ingelogd via de Johns Hopkins CSSE monitor waar de laatste
stand der zaken over heel de wereld wordt bijgehouden.

We zien nu duidelijk dat er sprake is van bijna 60.000 geïnfecteerden in de provincie Hubei waarvan de grootste stad Wuhan de meeste geïnfecteerden onder haar zorg heeft geschaard. Het aantal
doden in de provincie Hubei is opgelopen tot 1789 van het totale aantal doden dat staat op het cijfer
1873 nu, het grootste aantal overledenen ooit gezien in China door een virus. Zelfs SARS kon dit
nooit evenaren! Wat vertellen deze aantallen ons in alle werkelijkheid? Dat de quarantaine serieus
WERKT! Het is tijd om alle verdere gezeik te laten varen. De uitbraak is onder controle.
We zullen even kijken naar de laatste officiële cijfers!

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

Hubei: aantal geïnfecteerden, laat het ons afronden naar boven op 60.000. Aantal doden is 1789.
Wat geeft dit aan percentage? 1789/60.000*100=2,9% en dat nadert het sterftepercentage van een
milde seizoensgriep die gezet is op 3%, oplopend tot 31%, afhankelijk van de string die verantwoordelijk is voor de seizoensgriep. Daarbij is duidelijk in kaart gebracht dat de meeste fatale
griepgevallen voor meer dan 90% ouderen en zwakkere gevaccineerden zijn!
(zie dit om na te lezen omdat het gaat over pokkenvaccinaties waar de medische ‘wetenschap’ van zegt dat ze de ziekte
volledig over de ganse wereld hebben uitgeroeid. Hoe is dat mogelijk als maar amper 10% van de wereldbevolking ooit
was ingeënt? Dat is tegelijkertijd de CRUCIALE vraag die moet worden gesteld aan de wetenschappers want dit ‘academisch’ gezeik was de ijking om zelfs tot GEDWONGEN vaccinaties over te gaan voor andere ziekten in vele landen,
ook in het achterlijke België!)

Indien we dan de overige cijfers even bekijken kunnen we nog nauwelijks van een epidemie spreken niet?
Geïnfecteerden totaal 73.335-60.000=13.335. Dodenaantal: totaal 1873-1789=84.
84/13335*100=0,6%.
En daar maakt de ganse wereld zich zorgen om? Ik dacht dat we academisch gevormde mensen
hadden die konden rekenen. Waar zijn ze nu om dit even recht te trekken? Zelfs de wereldgezondheidszorg is duidelijk doordrenkt met IMBECIELEN want ook hier komen verkeerde signalen vandaan. Ik heb het idee dat het ganse ‘systeem’ bestaat uit debielen! Er is namelijk geen enkel gevaar
voor de gezondheid! De quarantaine werkt en de Chinees is compleet GEK om zijn ganse bevolking
gegijzeld te houden. Ze zouden beter hun vervuilingsprobleem oplossen zodat minder mensen
longlijders zouden worden waardoor ze voorkomen dat hun burgers sterven aan het eerste beste verkoudheidsvirus dat de kop opsteekt!
Hier onder een paar externe linken die u een ander beeld kunnen laten vormen over het ‘coronavirus’:
https://www.justice.gov/opa/pr/harvard-university-professor-and-two-chinese-nationals-charged-three-separate-chinarelated
https://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/3048319/us1-million-bail-set-harvard-professorcharles
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-12/the-u-s-government-s-china-crackdown-comes-to-harvard
https://edition.cnn.com/2020/01/28/politics/harvard-professor-chinese-nationals-arrest-espionage/index.html
https://www.sciencemag.org/news/2020/02/why-did-chinese-university-hire-charles-lieber-do-battery-research
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00291-2
https://www.youtube.com/watch?v=cBQHSoBefX0
De Chinezen bouwen mega ziekenhuizen om alle geïnfecteerden uit het centrum van de grote steden te weren. En vele ziekenhuizen gecentraliseerd in steden zijn al gesloten! Men concentreert alle
zieken buiten de stad!

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

