Symptomen Coronavirus
Al dagenlang zit ik naar de exacte opsomming en het verloop van symptomen gedurende de ziekte
tot aan de dood of totale genezing te zoeken. Weet u dat ze nog steeds niets weten? En dan maar vol
blijven houden dat het om een Coronavirus gaat?

Overal krijg je dit soort berichten op allerlei verschillende ‘officiële’ sites te zien. Dat vertelt me
dat ze tot nu toe NOG GEEN ZAK WETEN!
En maar blijven ronddraaien in dezelfde pot met stront!
Wat opvallend is bij dit virus, ik blijf erbij dat dit GEEN Coronavirus is, dat de verspreider van het
virus helemaal geen symptomen hoeft te hebben. Dat vertelt dat de incubatietijd heel wat langer is
dan voor een Coronavirus. Hoe langer de incubatietijd, hoe later de symptomen doorbreken en des
te meer mensen je kunt infecteren. Want dat is er hier aan de hand. Daarom hebben sommige mensen geen symptomen, zijn drager van het virus en kunnen mensen infecteren maar slippen op deze
manier door de quarantaine heen. Daarom verspreidt het virus zich zo snel en over heel de wereld.
Waarom heeft het virus de naam: Wuhan ‘seafood market pneumonia virus isolate 2019nCoV/USA-IL1/2020’? Wat betekenen dan alle lulverhalen over varkens en vleermuizen? Hoeveel
in de zee zwemmende varkens en vleermuizen kunt u met naam benoemen?
Alle data die ik kan vinden wijzen op een Coronavirus en toch is het niet normaal omdat het reageert als het Nipah-virus.
Enkele bezochte linken zijn:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=2697049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/2019-ncov-seqs/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=2019-Ncov
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31953166-the-continuing-2019-ncov-epidemic-threat-of-novelcoronaviruses-to-global-health-the-latest-2019-novel-coronavirus-outbreak-in-wuhan-china/?
from_term=2019-Ncov&from_pos=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512

Conclusie:
We hebben het over een compleet nieuw LABORATORIUMVIRUS dat willens en wetens onder
de Chinese bevolking is verspreid om duizenden en straks misschien wel miljoenen mensen ziek te
maken. De classificatie is op dit moment niet belangrijk en ook de naam niet. Wat heel erg belangrijk is, is dat we zo snel mogelijk het totale ziekteverloop van begin tot einde in kaart brengen. En,
de voornaamste factor zal, althans voor mij, zijn of er sprake is in de aanloopt naar het einde sprake
is van beroerte en/of encefalitis in het eindstadium waaraan patiënten sterven!
Typisch voor het Nipahvirus is met name: GEEN SYMPTOMEN, koorts, hoest, hoofdpijn en
verwarring! Daarna kan alles overgaan in een coma veroorzaakt door encefalitis waaraan de patiënt
uiteindelijk sterft!
Kunnen onze wetenschappers op een verkeerd spoor zitten?

