Coronavirusgekte
Ho paard, stapje terug
Eindelijk ben ik dan een stapje verder met mijn onderzoek naar de cijfertjes. Mijn schoonbroer gelooft niet in de cijfers en beweert dat de sterftecijfers, als ze niet overdreven zijn, op zijn minst
angstwekkend zijn. Hij heeft gelijk. Vooral de cijfers van Italië vergeleken met deze uit Duitsland
laten zien dat we met heel wat verschillende maten meten. En, dat is ook CULTUUR gebonden dus
een uitstekend onderzoekgebied voor ondergetekende omdat ik hierop mijn antropologische ondergrond volledig kan botvieren.

De cijfertjes zijn volledig fictief!
Om aan een percentage van overleden personen te komen, overleden aan het coronavirus, per land
daar heb je geen academische opleiding wiskunde voor nodig.
Het is 26 maart 2020. Italië heeft op dit moment 74.386 geïnfecteerden en 7.503 mensen die gestorven zijn aan het coronavirus. Dat komt neer op een mortaliteitscijfer van 10,08%.

Duitsland hiertegen heeft op hetzelfde moment 37.323 besmette mensen waarvan er tot nu toe 206
zijn overleden. De mortaliteit in Duitsland komt overeen met een percentage van 0,55%. Het verschil tussen deze twee landen is zo ontzettend groot dat alles wat ik lees over de toestanden in Italië
maar ook Spanje compleet ongeloofwaardig worden. Indien zoiets het geval is, moet je dus op zoek
naar antwoorden. Een paar van de cruciale academische vragen tot waarheidsvinding zijn, WAAROM zijn er zulke verschillen en HOE komen beide landen aan zulke verschillende cijfers.

Het antwoord. CULTURELE WAARDEN! En deze zijn voornaam om de verschillen in aanpak te
onderkennen want als we beide mortaliteitspercentages uitzetten tegen de ganse wereldbevolking
komen we aan zeer verschillende cijfers qua oorzakelijk overlijden op wereldniveau door het coronavirus.
Er leven op dit moment ongeveer 7,5 miljard mensen op de wereld. Indien we het cijfer van Italië
hanteren komen we tot 750 miljoen mensen die zullen overlijden. Volgens de Duitse cijfers komen
we op een aantal van 41.250.000 overlijdens en dat is een BERG van verschil! Voor de goede orde,
er sterven jaarlijks op wereldniveau zo wie zo 14 tot 15 miljoen mensen aan longziekten!
Landen worden gedwongen om zoveel mogelijk testen uit te voeren maar daar mankeert het werkelijk. Duitsland staat aan de top wat het testen en natuurlijk hun gekende punctualiteit betreft. Alleen geïnfecteerden die zijn getest komen op de lijst besmetten, en eenmaal opgenomen in een ziekenhuis waar ze overlijden komen op de lijst van overledenen.
Italië daarentegen neemt ieder overlijden, indien de symptomen overeen komen, mee op de lijst
van overledenen terwijl zelfs niet eens zeker is of alle overledenen wel besmet zijn met het Coronavirus. De landen rondom de Middellandse Zee hebben het nooit zo nauw genomen met details en
onderzoeken van welke aard dan ook!
Het kan weken duren eer men zeker weet dat iemand is besmet met HET virus. Daarom lopen ook
de cijfers wat betreft geïnfecteerden zo ontzettend uit elkaar van land tot land. Italië heeft een totaal
inwoners van ongeveer 58 miljoen en Duitsland 83 miljoen. Als we het percentage besmette mensen
gaan berekenen dan lopen ook hier de aantallen ontzettend uiteen. Italië heeft een besmettingsgraad
van 0,12% en Duitsland maar 0,04% en dat terwijl Italië ook nog 31% minder inwoners heeft.
Een tweede Middellandse Zee land dat er ontzettend uitspringt is Spanje. Het land komt met cijfers
waar we ons ook niet al teveel van aan moeten trekken. Met 49.515 besmette mensen, 3.647 doden
en een aantal inwoners van 50 miljoen staat het ook boven aan in de statistieken. Het is alsof Italië
en Spanje een spelletje ‘om ter meest’ spelen. Mortaliteit voor Spanje komt op 7,36% hetgeen ook

belachelijk is, vooral omdat Portugal maar 2.995 besmette mensen heeft waarvan er 43 zijn gestorven en een totale bevolking van rondom 11 miljoen inwoners.
In cijfers krijgen we dan voor Portugal een mortaliteitscijfer van 1,4% en een besmettingsgraad
van 0,02%. Zo’n cijfer komt overeen met de cijfers van Duitsland, met uitzondering van het mortaliteitscijfer dat bijna driemaal zo hoog is. Zo’n mortaliteitscijfer kan worden verklaard door de culturele waarden en het feit dat ongeveer 70% van de totale bevolking op elkaars lip leeft langs de
kustlijn. Volkeren rondom de Middellandse Zee leven op straat. Ze brengen veel tijd op terrasjes
voor hun huizen door, eten en drinken samen met vrienden en buren als één grote familie! Het is
juist hun cultuurgebonden sociale leven dat hen door het oplopen met de leeftijd fataal wordt. Juist
de landen rondom de Middellandse Zee hebben een hoog aantal ouderen onder zich die overal doorheen Europa in koolmijnen hebben gewerkt waar ze stoflongen en andere longziekten hebben opgelopen. Na hun pensionering zijn velen teruggetrokken naar hun geboortegrond. Ook luchtvervuiling
is een factor waar men niet omheen kan en longziekten tot gevolg hebben.

Van het Coronavirus is bekend dat het fibrose kan veroorzaken bij mensen met littekenweefsel op
de longen. ALLE longlijders HEBBEN littekenweefsel! Hierdoor is het niet moeilijk om het verloop van hun ziekte te voorspellen!
Indien u kortademig wordt tijdens een inspanning, en dat kan al een korte wandeling naar de buurtsuper zijn, moet u toch een keer met een arts gaan spreken.
Enfin, dat was het weer voor vandaag. Verder raad ik journalisten, medici en regering wat
meer victimologie te introduceren voordat ze cijfertjes of allerlei emotionele artikels lanceren!
Indien u al wat ouder bent of zelfs jonger en u hebt longproblemen, blijf dan zeker in huis. Buiten
loert de dood speciaal op u!

