Coronavirus:
Observatie en patroon
Observeren doet je patronen ontdekken en patronen leggen gedrag bloot. In het geval van het coronavirus kunnen we spreken over LEUGENS bloot leggen door observeren. Doe een keer de moeite
en loop eens een uurtje rond in uw omgeving. Wat zie je dan? Dat de meeste mensen zich geen donder aantrekken van het virus of de zogenaamde dodelijkheid van het ronddwalende virus. Ze praten
tegen elkaar, nemen de afstand niet in acht en lopen meer dan eens met twee, drie en meer personen
naast elkaar. POPO rijdt voorbij en keert het hoofd om of staart voor zich uit. Alleen POPO’s met
GESTAPO-neigingen delen prenten uit.
Auto’s zoeven me voorbij, er gebeuren zelfs aanrijdingen zo druk is het. Mensen laten hun hond
uit, ze gaan naar de winkel waar je een karretje in je handen krijgt geduwd terwijl je alleen maar een
pak melk moet hebben en als je eenmaal in de winkel bent met de veel te nauwe gangen om elkaar
te kunnen passeren sta je al snel schouder aan schouder zodat het effect van anderhalve meter van
elkaar verwijderd zijn verdwijnt als sneeuw voor de zon. Het is absoluut JE REINSTE ONZIN!
En, dat is waarom mensen het niet serieus nemen. Het zijn halve maatregelen die feitelijk geen besluiten zijn. Niets is doordacht. Een paar mensen lopen rond met een mondmasker maar omdat ze
roken als een fabrieksschoorsteen nemen ze het doekje dikwijls af. Als je met de mensen spreekt
dan zijn ze banger voor hetgeen er gaat overblijven van de economie dan voor het virus. Ze maken
zich serieuze zorgen over hun werk, hun positie of hun bedrijf door de ONNOZELE overheidsbesluiten die er genomen zijn.
Er zijn bepaalde aspecten die zeer verdacht overkomen. Menigeen neigt te geloven in ‘het coronavirus’ en dat komt door niets dan wat opgeklopte overheidsleugens’ omdat bijvoorbeeld in China de
steden Peking en Sjanghai helemaal niet aan een lockdown moeten voldoen en het een drukte vanjewelste is terwijl Wuhan toch maar met moeite op gang komt. In Peking wonen alle partijbonzen en
vele andere rijke pipo’s terwijl Sjanghai het economisch centrum is van China! Raar niet? Man wat
ben ik blij met internet en de vele dagelijkse contacten die ik over de ganse wereld kan en mag hebben. Als ze me opsluiten en ik geen ‘niet-essentiële’ verplaatsingen mag doen, kan ik mijn favoriete
wandel en bivakplaatsen niet opzoeken. Dan moet ik mijn tijd anders invullen en wat doet een goede analist dan? Wel, hij gaat analyseren ipv te gaan wandelen en te bivakkeren, zo simpel is dat.
De meeste academische opleidingen zijn toegankelijk als men genoeg wiskundekennis heeft. Daarbij hoort het analyseren en berekenen van statistieken. Kennis van statistieken en het berekenen
hiervan is een must anders kun je wel naar je vorming fluiten! Daarom is het heel raar dat niet meer
mensen de berekeningen hebben losgelaten op alles wat er gonst aan cijfers op internet. Over het
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verschil tussen besmet zijn en ziek, opgenomen door en gestorven aan, heb ik al een paar artikels
geschreven. Vrije ‘interpretaties’, een mooi woord voor leugens of onzin, verkrachten alle cijfers
omdat simpelweg de parameters die de juiste uitkomst van een statistiek moeten geven van het eerste moment al volledig uit het verband zijn gerukt.
Eén van de meest bizarre ‘uitkomsten’ van deze statistiek is dat er tot 70% mannen sterven en
maar 30% vrouwen. Dat is statistisch wat betreft infectieziekten compleet onmogelijk en dat is dus
een leugen. Nu kunnen ze me heel erg veel wijs proberen te maken, en ik trap soms wel eens in een
kuil maar heb het daarentegen dikwijls wel op tijd door omdat ik gewend ben voor mezelf te denken. Ik haat het om van alles door iedereen voorgekauwd te krijgen!
Als er iemand is die dit feit willens en wetens wil blijven bevestigen moet deze persoon me een
keer een plausibele verklaring kunnen geven WAAROM mannen 2,3 maal meer zouden kunnen
sterven aan een soort griep, want meer is het virus nog steeds niet! Roken en drinken is volledig onmogelijk zoals de ‘wijze’ media het brengt omdat het dan al lang een gegeven zou moeten zijn omdat dit feit dan elk griepseizoen naar voor zou komen. Deze bewering is pathetisch, en wetenschappelijk NIET onderbouwd. Ze zouden ook kunnen vertellen dat mannen meer naar sport kijken en
dat ze daarvoor meer tijd doorbrengen op sofa’s die dan weer niet kunnen worden schoongemaakt
door hun vrouw waardoor ze massaal sterven door inademen van stof! Het is een zelfde soort onzin.
Wiskundig gezien houdt de bovenste bewering die massaal in kranten en op internet verschijnt,
geen steek. Mensen begrijpen dat de ganse heisa is gebaseerd op leugenachtige ZEVER! Als dat
stilaan gaat doorsijpelen vloeit ook de angst weg. Als de angst wegvloeit hebben maatregelen nog
bitter weinig effect. Relletjes kunnen dan niet uitblijven.
Ook de zever die de ‘Veiligheidsraad’ ophangt getuigt duidelijk van het feit dat ze geen BALLEN
verstand hebben van al het gezeik dat ze daar, schouder aan schouder zittend, verkondigen! Na de
uitzending vertellen ze dan nog meer onzin op zo’n faliekante mis te verstane manier dat de normale mens met een gezond werkend boerenverstand zich begint af te vragen of ze daar allemaal dement zijn, helemaal niet hebben vergaderd of gewoon nachtenlang hebben gefeest met elkaar.
Weyts heeft geen zak verstand van onderwijs en heeft nog steeds niet door dat alle scholen tegelijkertijd zijn dichtgegaan. Hij beseft niet dat keuze van basisscholen in een stad wordt bepaald door
hun ligging en bereikbaarheid via openbaar vervoer. Dus, mensen brengen hun kinderen MASSAAL met openbaar vervoer. Op het platteland nemen ze de bus en er rijden nog altijd honderden
schoolbussen rond als scholen open zijn. Daarbij moet elke school aan ‘préteaching’ gaan doen terwijl de meeste basisscholen nog niet eens een fatsoenlijk computerpark hebben, laat staan een platform en de beloofde laptops zijn na al het gekwetter nog niet eens geleverd. Dan moet er aan ‘social
distancing’ worden gedaan als de scholen worden heropend. ????? Weet deze ZAKKENWASSER
hoeveel scholen er feitelijk in nood verkeren, geen goede behuizing en veel te kleine klassen hebben? Wat is dat voor een idioot zootje dat de zogenaamde ‘federale’ regering bemant vandaag de
dag. Vanonder welke steen zijn deze idioten allemaal komen kruipen? Is het een wonder dat er een
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vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid aan het ontstaan is? De Veiligheidsraad hun onkunde en
desinteresse voor het onderwerp, druipt van hun gezicht. Natuurlijk kun je zo geen gehoor bij de bevolking krijgen. Daarbij krijgt het volk het ook natuurlijk door dat er met hun voeten wordt gespeeld en dat het allemaal wel mee zal vallen. Brussel zal wel weer een of andere verborgen agenda
aan het uitspelen zijn.
De Coronaoplichterij is duidelijk een maat te groot voor de regeringen in Europa en andere delen
van de wereld. Ze wordt georkestreerd door veiligheidsdiensten/Gates/Soros/Rockefeller/Rothschild
hun wereldomvattende projecten, betaald uit hun fondsen opgebouwd met ons belastinggeld. Er zijn
genoeg voorbeelden van dit soort zaken en oorlogen zijn niet de laatste voorbeelden hiervan. De
CORONACRISIS IS EEN OORLOG. Een oorlog tegen de mensheid om hen de laatste vrijheden af
te nemen en ‘waardeloze’ mee-eters, zieken en ouderen, te elimineren . Dat is waar dit alles om
draait. De rest is ZEVER. Tenslotte zijn de kwesties observeren en elimineren geen loze kreten voor
mij. Ik heb ze zelfs in praktijk gebracht tijdens geheime missies op bevel van de regering! Ik herken
patronen feilloos. Situational Awareness is onderdeel van observeren en patronen ontdekken. Als ik
mijn voordeur opentrek dan weet ik direct welke auto er vreemd is in de straat. Deze auto doorbreekt een normaal patroon! Ook ramen die geopend zijn en normaal niet enz. Ik herken dan een patroon dat niet doorbroken zou mogen zijn! Ik ben dan voorzichtig zonder mijn ‘kleur’ te veranderen.
Het mag iedereen toch wel al duidelijk zijn wat er aan de hand is. Gates/Soros/Rockefeller/Rothschild (lees: vaccin promotie, ngo’s, fondsen, banken, olie en farmacie) hebben ervoor gezorgd dat
de ganse ECHTE ECONOMIE op slot zit en zo kunnen ze straks na de vele faillissementen van de
middenstand iedereen afhankelijk maken van grootwinkelbedrijven en andere internationale bedrijven. Zodoende zal in mei alles weer opnieuw opgestart worden om te zien hoeveel middenstand ze
al hebben kapotgemaakt. Als dit niet genoeg is naar hun zin zal ‘het virus’ wel weer opflakkeren en
beginnen we aan een tweede ronde quarantaine. Nu met nog striktere maatregelen.
Dit soort gebeurtenissen zullen elkaar in de toekomst op blijven volgen tot in de treuren omdat ze
moeten zorgen dat mensen niet wakker worden geschud en gaan beseffen wat er werkelijk aan de
hand is! Natuurlijk moeten ze dan wel voor ‘regeringen’ zorgen die veel beter toneel kunnen spelen
dan de huidige toneelspelers die daar zijn neergezet om de eventuele klappen op te vangen voor het
geval het misgaat! Als de gemiddelde mens door gaat krijgen dat hij voorgelogen wordt door artsenij en regering, en dat speelt nu, zal er weer iets anders op hen afkomen en dat zal door blijven gaan
totdat we dit stoppen of totdat we allen onze persoonlijke vrijheden kwijt zijn. Maar, let goed op
wat er met de economie gebeurt. Telkens als er iets aan de hand is moet je het geld volgen. Op dit
moment worden er biljoenen bijgedrukt. Hebt u zich al eens afgevraagd hoe we dit ooit zullen terug
moeten gaan betalen? Want al dat bijgedrukte geld bestaat niet en wordt door PRIVÉBANKEN uit
de gebakken lucht getoverd om het GIRAAL over te maken naar staten. Dit wordt vermenigvuldigd
met rente om later bedrag + rente terug te laten betalen aan de banken die dus ECHT geld ontvangen in ruil voor geld dat nooit heeft bestaan, terwijl de meeste landen op dit moment niet eens meer
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bij machte zijn om alleen de rente terug te betalen over al dit fictief geld dat ze ooit hebben geleend
bij de BANK MAFFIA! Zijn computers geen prachtige apparaten om iets te maken waarvan mensen denken dat het bestaat terwijl het alleen virtueel aanwezig is? Synoniem voor VIRTUEEL is
FICTIEF!
Als het er in de toekomst op aankomt zijn we niet gered door de wetenschap. Als het zover is zal
ik er persoonlijk een zaak van maken zodat huidige pipo’s worden veroordeeld voor landverraad
en moord!
De lockdown duurt nu, op het moment van schrijven, exact 35 dagen. Normaal sterven er 325
mensen per dag in België. De lockdown is ingevoerd op het moment dat de sterfgevallen al aan het
afnemen waren maar omdat er nog geen volledige groepsimmuniteit was opgebouwd, is het aantal
zieken, niet de ‘geïnfecteerden’ want dat cijfer wordt gebruikt om de boel op te lichten. Door invoering van de quarantaine zijn de doden toegenomen in aantal omdat de mortaliteit nog meer dan
twee weken is blijven pieken. We zitten nu met zeker 2.000 doden teveel en een paar weken nadat
de lockdown is afgeschaft krijgen we een nieuwe opstoot omdat vorming van een groepsimmuniteit
een opflakkering van nieuwe gevallen en ook nieuwe doden zal veroorzaken. (Let hier op!)
Pas als de groepsimmuniteit is opgebouwd zal het virus verdwijnen. Een ander gevaar is dat het virus al is gemuteerd en een complete nieuwe aanval zal openen op alle mensen die bijvoorbeeld al
ziek zijn geweest want groepsimmuniteit voorkomt ook wel degelijk dat het virus KAN muteren
omdat het uitsterft als er niemand meer te infecteren is. Zo simpel werkt dat met infectieziekten!
Het coronavirus is niets meer dan een griep en moet ook zo behandeld worden.
ALLES open en iedereen zijn normale gang van zaken weer op laten nemen. Er dwaalt veel teveel
gezwam rond en massahysterie ontstaat hierdoor. De mensen die niet meer geloven in het staatsgezeik staan nu op tegen iedereen die hun vrijheid probeert af te nemen of te ondermijnen. Rellen zullen alleen maar toenemen als dit nog lang duurt.
En tegelijkertijd komen we dan ook van deze interim-regering af want een groter stel waardeloze
idioten heb ik nooit bij elkaar gezien.
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