Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente.
Zij die overleven is het soort dat het beste reageert op veranderingen.

Coronavirus
De cijfers kloppen niet
De Centrale Banken van zes landen participeerden in de B.I.S.: België, Frankrijk, Duitsland, Italië,
Japan, en Engeland. Daarbij voegden zich ook drie Amerikaanse banken: JP Morgan, First National
of New York, en de First National of Chicago, die gezamenlijk een meerderheidsbelang hadden in
de overkoepelende Federal Reserve Bank (Fed) van Amerika. Via de BIS Bank zouden de Duitse
herstelbetalingen worden gecoördineerd, met als doel om de Duitse economie niet verder te destabiliseren. De BIS Bank was vanaf de oprichting een private onderneming (niet in overheidshanden).
De bank werd gevestigd in Basel, Zwitserland en groeide al spoedig uit tot een ontmoetingspunt van
internationale bankiers en grote ondernemers.
Alle gebruikte data is van 13 april, behalve deze van Japan, deze komt van Johns Hopkins!
Met uitzondering van Japan, zijn deze landen het zwaarst getroffen door het coronavirus, of ze tillen de uitslag met compleet verkeerde tellingen. Ik deed wat onderzoek naar cijfers wat betreft het
coronavirus. Ook uw verbazing zal groeien. U moet de cijfers eens vergelijken. Vooral België en
Frankrijk blijven opvallend stil op hun overheidswebsite wat betreft de aantallen geïnfecteerden,
opgenomen patiënten en gestorven aan het virus. In andere artikels heb ik al aangetoond dat er duidelijk gesjoemeld wordt met de cijfers. We worden door deze fascistische regeringen voorgelogen.
Het idee werd geboren omdat we, ondanks de vele contacten in Luxemburg, helemaal geen erge
berichten uit dit land kregen. Gewoon wat normale mails en telefoongesprekken. Terwijl gesprekken met familieleden in België of Nederland over niets anders gaan. We kunnen ervan uitgaan dat
Nederland en België hun best doen om mensen bang te maken en te houden, terwijl er in Luxemburg nogal nonchalant tegenover wordt gestaan, terwijl er ook daar maatregelen zijn genomen die
wedijveren met andere landen. Toch overheerst daar het coronanieuws niet echt. Zoals gezegd, alleen oudere, zieke mensen sterven. Als er jongeren sterven is het omdat ze al onderliggende ziekten
hebben.
In Luxemburg zijn er op dit moment 3.292 positief getest. 211 zijn er gehospitaliseerd, 467 zijn er
totaal genezen en 69 mensen zijn overleden. Met 600.000 inwoners zien we een besmettingsgraad
0,55%. Dat is te verwaarlozen. Daarvoor heb je echt zo geen draconische maatregelen nodig. En,
het komt ook niet door de quarantaine maatregelen dat besmettingen zo laag zijn. Dit zijn gewoon
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academische feiten door adequaat wetenschappelijk onderzoek. Het sterftecijfer over de positief geteste mensen is slechts 2%. Daarbij wordt vermeld dat de gemiddelde leeftijd van overlijden 85 jaar
is en dat deze mensen al ziek waren. Het kan gewoon onder de normale overlijdens worden geschaard.

Bedenk u een keer waarom deze cijfers en percentages niet van toepassing zijn in België, Nederland, Amerika of Engeland.
We zullen even gaan kijken in Griekenland!
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Ook hier zien we vele andere cijfers dan in België, niet? 2.145 besmette mensen, 73 mensen in het
ziekenhuis en 99 mensen overleden met een gemiddelde leeftijd van 70 jaar en allemaal met een onderliggende ziekte! Het inwoneraantal is te vergelijken met België en ligt rondom de 11 miljoen.
Dan komt de besmetting neer op 0,2% van het inwoneraantal. Dat is compleet te nihiliseren. Nogmaals, veel heeft te maken met temperatuur. Geen enkel verkoudheidsvirus kan tegen hogere temperaturen. Daarom is het bijna onmogelijk dat de cijfers in België, Nederland, Amerika, Frankrijk,
Italië en Engeland kloppen. En dat is al duidelijk nadat we slechts een paar landen hun eerlijke onderzoekscijfers de revue hebben laten passeren.
Zelfs in Japan doet het virus niet veel. Op de totale bevolking zijn er 7.618 besmette mensen en
143 mensen overleden in relatie met het virus. En we weten dat ongeveer 45% van de bevolking in
Japan ouder is dan 65 jaar. Dus, waarom sterven ze daar dan niet met duizenden tegelijk? Tenslotte
wonen er in Japan maar even 128 miljoen mensen dicht op elkaar waarvan de meesten ook nog eens
alle dagen het openbaar vervoer nemen. De genomen maatregelen zijn nihil en toch hebben ze daar
niet meer sterfgevallen dan normaal!

De republiek Ierland heeft met zijn iets meer dan 5 miljoen inwoners op dit moment 365 doden geregistreerd en er zijn 10.647 mensen besmet. De gemiddelde leeftijd van overlijden is hier 82 jaar.

Waarom sterven er in omliggende landen 3 maal, en meer, mensen dan in Luxemburg?
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Amerika
Amerika wil ik in een aparte paragraaf behandelen. Hier is het zo ontzettend duidelijk dat alle cijfers worden getild, dat ik echt begin te twijfelen aan het intellect van allen die ‘onderzoek’ doen en
‘journalistiek’ bedrijven. Waarom verwondert niemand zich over de vele ‘gevallen’ in Amerika terwijl er in Canada en Mexico bijna geen besmettingen zijn te bespeuren?

Gaat u mij vertellen dat dit NIET belachelijk is? Trouwens er komen uit Amerika steeds meer berichten dat de pandemie daar al over is. Dat alles ontzettend overroepen is geweest en dat er com plete verkeerde computermodellen (sic) zijn gebruikt om ‘voorspellingen’ te doen.
U kunt al deze artikels in de vorm van pdf’s terugvinden op mijn website.
Ook de Wereldgezondheidsorganisatie speelt hier een VIES SPELLETJE en ze zijn verantwoordelijk voor deze opgeklopte coronaheisa waarbij ze China zoveel mogelijk proberen te beschermen.
Het virus kwam uit een Chinees laboratorium, eigendom van SOROS, hulpje van Rothschild. China
probeert op dit moment alle hiermee verband houdende data van internet te halen. Ik maak altijd kopieën, dus DIKKE PECH!
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