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
Een open deur voor fascistische maatregelen die nooit meer
zullen worden teruggedraaid
Het is geen geheim en toch houden alle westerse media hun tanden op elkaar. Ze gooien veel liever
wat olie op de coronavirus pandemie die feitelijk niet meer is dan een vrij dodelijk seizoensgriepje
na het griepseizoen dat nogal mild bleek te zijn.
Ik kan PER DIRECT bewijzen dat Soros, de ‘rijkste’ kontneuker van de Rothschildclan, en deze
ganse Elite MAFFIAFAMILIE erachter zitten. Het is me een raadsel dat er niemand bij justitie of
politie maatregelen neemt om deze moorddadige maniakken vast te zetten. Niets in de pers hierover, terwijl er bewijzen genoeg zijn en zelfs te vinden op internet. Wuxan Farma!

Fascistische maatregelen op een rij
Filipijnen:
De huidige president, Rodrigo Duterte, staat bekend om zijn bloeddorstigheid. Hij is door de bevolking in 2016 verkozen omdat hij alle criminelen die worden veroordeeld voor moord en verkrachting na hun proces wil op laten hangen.
Nadat hij is verkozen breidt hij zijn gamma uit met het ter plaatse in de straten doodschieten van
drugrunners, drugdealers en druggebruikers. Iedereen was van de gedachte dat allemaal wel zou
loslopen met zijn fascistische zever. Toch, om de daad bij het woord te voeren gaf hij politie en militairen het bevel om de daad bij het woord te voegen. Reeds duizenden druggebruikers en dealers
zijn in de straten al afgemaakt! Sommigen door de politie anderen door mensen die het recht in eigen hand namen!
Nu, tijdens de LOCKDOWN, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen heeft hij bevel
gegeven om iedereen af te schieten die zich niet aan de afgesproken regels wil houden!

Hongkong:
Hier heeft de staat de nodige GPS trackers uitgedeeld om 24/7 te dragen. Iedereen die besmet is
krijgt een GPS tracker, wordt naar huis of hotel gebracht en daar krijgen ze exact 1 minuut om hun
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perimeter af te stappen. Als ze hier buiten gaan, gaat er direct een alarm af. Degenen die buiten hun
perimeter gaan maken kans op tot 6 maanden gevangenisstraf of een boete van 3.200 HK dollars.
Ik weet niet wat ervan waar is, maar de Wereldgezondheidsorganisatie wil, volgens bronnen, dat
iedereen in de westerse landen dit soort trackers gaan dragen!

Polen:
In Polen heeft de staat een speciale app gefabriceerd die ze de ‘Thuis Quarantaine App’ noemen.
Deze dient om alle Polen die vanuit de ganse wereld zijn teruggekeerd naar hun familie verplicht 2
weken in ‘vrijwillige’ quarantaine te houden. Als de app om een foto vraagt, dan moeten ze binnen
de 20 minuten een foto dat bewijst dat ze thuis zijn naar een overheids emailadres sturen! Als ze
niet reageren krijgen ze de politie op bezoek!

Rusland:
In Rusland gaan ze het anders oplossen. Vooral in Moskou hebben ze last van het virus en daar
hebben ze nu 100.000 camera’s geplaatst die gezichten kunnen herkennen. Alle met coronavirus besmette mensen hun foto’s zitten al in de database. Iedereen die in ‘vrijwillige’ quarantaine is ge plaatst en toch buiten komt loopt tegen een mogelijke gevangenisstraf op van zeven jaar. Mensen
die ‘fake news’ verspreiden, wat dat ook mag zijn want een andere mening over een onderwerp is
ook nieuws en als incompetente ‘experten’ dan niet de moeite nemen om met adequate antwoorden
te komen is dat hun zaak, kunnen een gevangenisstraf tot 5 jaar krijgen!

India:
Volgens de maatstaven van India, ongevoelig voor de noden van de laagste klasse, gingen alle
maatregelen van het ene op het andere moment in. De regering liep de volledige quarantaine voor
de ganse bevolking af en legde het ganse vervoersysteem, inclusief openbaar vervoer plat! Na een
paar weken zijn de resultaten al schrijnend. Mensen die elders werken kunnen nog steeds niet naar
huis en hongersnood zal niet lang meer uitblijven omdat er nu al tekorten zijn aan bepaalde etenswaren!

Singapore:
Daar gaan ze via bluetooth en GPS van je GSM iedereen volgen waarmee je in contact komt. Later
zal de broncode van de app worden vrijgegeven. Tenminste dat hebben ze gezegd! Ik wil de code
graag, natuurlijk!
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Amerika:
In Kentucky hebben ze huisarrest afgeroepen voor iedereen die is besmet en in quarantaine moet.
Ze geven iedereen een enkelband en de politie controleert met regelmaat allen onder huisarrest!
Massachusetts, Alabama en Florida hebben het Medisch Geheim opgegeven. De politie krijgt nu
alle medische informatie van paramedici over allen die thuis moeten zijn omdat ze positief reageerden op de coronatest.

Zuid Afrika:
Tijdens een trouwfeest viel de politie de kerk binnen en arresteerde iedereen afgelopen weekend.
Alle 50 gasten, het bruidspaar en de priester werden naar de gevangenis gebracht!

Commentaar:
Natuurlijk zijn er grenzen maar ik denk toch dat alle maatregelen VEEL te ver gaan. Iedereen is
absoluut verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid. Niet de staat, niet de politie en niet een of
andere arts of een ziekenhuis! Alleen U bent verantwoordelijk voor UW gezondheid, niemand anders. De rest is BULLSHIT van het zuiverste water! Die kaffers die alle dagen zo nodig met hun
smoel op televisie moeten verschijnen om hun propaganda te spuien over de ‘vele’ doden die het
‘virus’ heeft veroorzaakt genieten echt van alle fascistische maatregelen die ze iedereen op kunnen
leggen. De controle wordt uitgevoerd door hun hersenloze blauwe robots alsof het GESTAPO is!
Wat staat er werkelijk op het spel en hoeveel wetten zijn er na 11 september teruggedraaid? Of na
de terroristische aanvallen op Zaventem en de Metro? GEEN! Let goed op, geen enkele wet is teruggedraaid.
En nu?
Weer staan onze basisvrijheden op de tocht. Voor de zoveelste keer sinds 11 september. Je moet alleen maar alles op een rijtje zetten. Dit artikel geeft al iets aan inzicht. Misschien is het erger maar
het kan natuurlijk ook dat straks alles wordt teruggedraaid als het virus achter de rug is. Hoewel, ik
denk dat eigenlijk niet! Ik denk dat de beschreven maatregelen nooit meer zullen teruggedraaid!
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn EIGEN gezondheid. Als je vreet als een varken dan ga je de
pijp uit als een varken! Ik nodig iedereen boven de 60 uit om een keer met mij mee te gaan ‘de bos sen in’ om te zien en aan de lijve te ondervinden wat gezond leven is. Ver weg van vervuiling, belastingen betalen, stress, familie en allerlei overheidsgezeik. Je leeft van vissen en jagen. De natuur
levert alles en voor niets! GSM en televisie? Vergeet dat! Je zult na een paar weken merken dat televisie in werkelijkheid niet meer is dan HERSENSPOELING! En zo is dat ook met het CORONA VIRUS dat niet eens kan tippen aan de griepperiode 2016-2017 qua aantal doden. Het gaat hier
NIET om een pandemie. Er broeit iets anders!
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