Coronavirus:
Taiwan: geen lockdown, geen gesloten winkels of bedrijven,
geen lid van de Wereld’gezondheids’organisatie (WGO),
geen intimidatie van BILL GATES en geen last van het
CORONAVIRUS
Ondanks de ‘voorspelling’ van de door ‘filantroop’ en moordenaar Bill Gates omgekochte Johns
Hopkins universiteit die ‘voorzag’ dat Taiwan zeker bijna evenveel doden zou tellen door het COVID-19 virus dan China zelf omdat het zo dicht bij China ligt, is Taiwan ervan afgekomen met een
sisser omdat geen enkele politieke leegloper van de WGO en VN enige invloed heeft kunnen uitoefenen op politici of medici en de COVID-19 telling in het land. De officiële telling is blijven steken
bij 400 besmette mensen en maar 6 doden, ondanks dat meer dan 400.000 van hun burgers alleen al
werken in China die allemaal naar huis zijn gestuurd!
Trouwens, alle 400 besmette mensen kwamen uit het buitenland!
De vraag die ik mezelf stel is de volgende. “Wat doet TAIWAN dat de rest van de wereld nalaat!”
Deze vraag is voornaam voor de TOEKOMST want de ‘maatregelen’ van de WGO hebben de ganse wereldeconomie afgebroken tot in de grond. Behalve dan in landen zoals Zweden, de Wit Russische staten, Japan, Zuid Korea en Brazilië om een paar voorbeelden te geven die de ‘raad’ van de
WGO gedeeltelijk in de wind sloegen.
Taiwan is daarentegen een van de weinige landen in de wereld dat GEEN LID IS VAN DE WGO
omdat China dat heeft verboden. Taiwan is voor China een afvallige provincie die bij China hoort.
Taiwan wordt door China geboycot waar het kan om hen te dwingen zich terug aan te sluiten bij
China!
In alle realiteit is Taiwan een stukje China dat zich heeft afgescheiden op het moment dat de Communistische Partij het vaste land van China veroverde en luistert nu naar de WERKELIJKE naam
Republiek van China (RVC) wat de officiële benaming van Taiwan is om te laten zien dat het een
vrij land is!
Weet u wel dat de levenstandaard in Taiwan mag en kan vergeleken worden met deze van Denemarken en Zweden?
Trouwens Taiwan heeft COVID-19 officieel tot Wuhan Griep gebombardeerd en doet niet mee aan
de naamsverandering die zorgde voor de MASSAHYSTERIE in de rest van de wereld. U weet dat
ik graag alle cijfers omzet in cijfers/miljoen. Wel, dan gaan we het even vergelijken met België die

de meeste COVID-19 doden heeft omgezet op wereldschaal en als het zo door blijft gaan zelfs San
Marino zal overstijgen. (Beste Belgische politici en medische maffia, dit is GEEN compliment)
Op het moment van schrijven, 10/5/2020 om 12:19, is de sterfte per miljoen inwoners in België
voor het COVID-19 virus gestegen tot 740!

Taiwan staat nog steeds op 6!

De verschillen tussen Taiwan en de rest van de door de WGO en VN gecontroleerde wereld zijn:
1. Taiwan is geen lid van de WGO waardoor de WGO geen invloed kon uitoefenen op het land
hun telling!
2. Politiek en medici in Taiwan konden niet worden bespeeld door de propaganda van Bill Gates en zijn MARKETING SPECIALIST Dr. Fauci omdat het een volledig onafhankelijk medisch circuit heeft!
3. Ook Ngo’s hebben geen invloed op Taiwan want vele bedrijven in China zijn afhankelijk
van de vele banken en ondernemingen in dit land. En de Chinese bedrijven doneren geld aan
de Ngo’s. Als Ngo’s zouden proberen de regering van Taiwan te beïnvloeden zouden alle ondernemingen die deze Ngo’s van geld voorzien zonder monetaire middelen uit Taiwan vallen en dus op droog zaad komen zitten!
Opmerkelijk is ook dat Taiwan de volledige rollout van het 5G netwerk heeft geweigerd.

Dus, nu blijft de enige en ECHTE vraag open:

ZIJN ALLE DODEN IN DE WERELD TE
WIJTEN AAN HET CORONAVIRUS OF
AAN 5G? Geloven we cijfers of bewijzen!

