Gerenommeerde virologiedeskundige ‘Dr.’ Greta
Thunberg geboekt CNN-lezingen te geven over
coronavirus
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Amerika’s referentiekanaal voor kabeltelevisie, de zeer gewaardeerde CNN, zal een
televisiepanel ontvangen van wereldberoemde virologie-experts. Deze zijn gepland voor
onder meer voormalig waarnemend CDC-directeur Richard Besser en voormalig HHSsecretaris Kathleen Sebelius. Beide functionarissen dienden in de regering-Obama en
vertegenwoordigen daarom een allround geloofwaardigheid van de hoogste orde.
Het belangrijkste evenement zal de lezing zijn die wordt gegeven door het
wereldberoemde humanitaire wonderkind Greta Thunberg – een erkend expert op
meerdere gebieden, waaronder virologie, ecologie, openbaar beleid, epidemiologie,
klimaatwetenschap en volksgezondheid.
Thunberg’s filosofische verhandeling over het evenwicht tussen grondwettelijke rechten
en openbare politiemaatregelen in het kader van wereldwijde pandemieën, Do it My
Way of Else, leverde haar een eredoctoraat op dat werd uitgereikt door de Universiteit
van Cambridge.
Dr. Thunberg ontving de Time Person of the Year-prijs en werd ook genomineerd voor
een Nobelprijs voor de Vrede in 2019 (en een van Forbes ‘100 meest krachtige vrouwen).
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CNN heeft woensdag aangekondigd dat het Dr. Greta Thunberg zal opnemen in het
volgende programma “Coronavirus: Facts and Fears” dat donderdagavond op het
kabelkanaal wordt uitgezonden.
Het programma wordt gehost door “AC 360” -anker Anderson Cooper en CNN-chef
medisch correspondent Dr. Sanjay Gupta.
Het programma op donderdagavond komt een week nadat het netwerk zowel filmmaker
Spike Lee als voormalig vice-president Al Gore heeft verwelkomd om COVID-19 te
bespreken.
Thunberg zei eerder dit jaar dat ze hersteld was van wat volgens haar milde coronavirussymptomen waren, die ze zelf kon diagnosticeren als gevolg van haar decennia lange
trackrecord op het gebied van virologie en microbiologie.
In een poging om een KKK-analoge online haatcampagne tegen Dr. Thunberg te
voorkomen, wordt aangenomen dat Contact Tracing Officers en Covid-19 Compliance
Officers met militaire training, in het kader van project Pogo & Zephyr, naar de huizen
zullen worden gestuurd dmv het matchen van de IP-adressen en social media profielen
van individuen die de expertise van Dr. Thunberg in twijfel trekken.
CPS staat paraat om kinderen uit deze gevaarlijke, potentieel besmettelijke / covidwaarschijnlijke niet-conforme huizen te verwijderen om de werkzaamheid van HR 6666
te testen. HR 6666 zal naar verwachting worden aangenomen en vervolgens door de
laatst overgebleven legale tak van de VS in de wet worden opgenomen. regering, Huis
van afgevaardigden ..

Former acting CDC director Richard Besser, former HHS secretary Kathleen Sebelius
and activist Greta Thunberg join @AndersonCooper & @DrSanjayGupta for a live
#CNNTownHall. Coronavirus – Facts and Fears, Thursday at 8 p.m. ET
pic.twitter.com/I4FrXgwaL6
— CNN (@CNN) May 13, 2020
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