Waarom geven dit soort universitair
geschoolde fascistische theoretici
niet gewoon toe dat het virus
overroepen was en de maatregelen
ONNODIG?
Een Belgische econoom heeft een speciale belasting op ouderen voorgesteld om jongeren te helpen
de economische problemen van het coronavirus te overwinnen (Covid-19).
Ouderen ouder dan 65 jaar lijden onevenredig onder de medische gevolgen van het virus, geeft
Jan-Emmanuel De Neve toe, die lesgeeft aan de universiteit van Oxford. Maar de economische gevolgen komen het zwaarst voor bij jongeren.
“Jongeren profiteren het minst van de lockdown-maatregelen, omdat ze minder vatbaar zijn voor
het virus”, vertelde De Neve aan VRT-nieuws. “De oudere generatie moet beseffen dat jonge mensen zichzelf opofferen, zowel economisch als in termen van geestelijke gezondheid.”
Zijn suggestie: een corona-belasting voor de oudere generatie, mogelijk een eenmalige belasting,
om de klap van de pandemie op de vooruitzichten van jongeren op te vangen. Het voorstel bevat
geen details, zoals de leeftijd van degenen die zouden moeten betalen of wat er gebeurt met degenen die meerderjarig zijn maar minder middelen hebben.
Hoe dan ook, het voorstel kreeg een klinkende nee-stem van de lezers van een krant in een informele peiling, die 67% tegen en slechts 22% voor stemde, waarbij 11 mensen niet geëngageerd waren.
Marjan Maes, pensioenexpert aan de KU Leuven, noemde de corona-belasting geen goed idee en
niet doordacht.
“Een corona-belasting op ouderen lijkt mij allesbehalve een effectief instrument om het mentale
welzijn en de kansen van onze kinderen en die van thuiswerkende ouders te verbeteren. Er zou meer
voor nodig zijn. Laten ze terug naar school gaan en investeren in kwaliteitsvol onderwijs, zodat ook
hun ouders zich weer op hun werk kunnen concentreren. ”
Een instrument dat nuttig zou zijn, zei ze, is de geleidelijke vermindering van belastingvoordelen
op hogere pensioenen, als onderdeel van een hervorming van het hele pensioenstelsel. Ze stelt ook
voor “een effectieve verhoging van de werkelijke pensioenleeftijd, om ervoor te zorgen dat toekom-

stige kosten eerlijk over de generaties worden verdeeld. Hoe langer een dergelijke hervorming
wordt uitgesteld, hoe groter de kans dat er een echt generatieconflict ontstaat.”
Waarom laten we alle universiteitsprofessoren, politici en artsen geen ZEVER-MET-BAKSKESBELASTING ophoesten? NEVE kan dan het voorbeeld geven!
En wie wil er een 65-jarige opnieuw in dienst nemen, mevrouw Maes? Het is de vorige regering
geweest die heeft meegewerkt aan het massale ontslag van 55-plussers die nu allemaal met prepensioen zijn omdat geen enkel bedrijf ouderen aanneemt! In België ben je oud als je de 45 bent gepasseerd. Deze mensen maken allemaal heel erg weinig kans op een nieuwe job.
Ik denk dat de politici ONTZETTEND VEEL FOUTEN hebben goed te maken. En we zullen beginnen met de vele doden die ze op hun geweten hebben mede de immense schulden die nu zijn ge maakt omdat ze de economie hebben kapot gemaakt door het nemen van verkeerde ongrondwettelijke maatregelen om het zogenaamde ‘Coronavirus’ te bestrijden.
De medische ‘experts’ kunnen zich dan tegelijkertijd een keer buigen over het feit dat het bestaan
van een virus nog nooit wetenschappelijk is aangetoond en de ‘VIROLOGEN’ moeten me dan
een keer vertellen wat ze in een vaccin stoppen want dat bewijst dat er nog NOOIT één virus voor
de volle 100% geïsoleerd is geweest. Wat spuiten deze ‘specialisten’ ons en onze kinderen dan
eigenlijk in? Is het daarom dat autisme hand over hand toeneemt?
Weet u wat ik heel mijn leven heb gedacht wat een ‘virus’ was? Niets meer dan giftige afvalstoffen
van bacteriën. De vraag is waarom bacteriën ons ineens beginnen te ‘vergiftigen’? Zou het aan onze
fabrieksvoeding kunnen liggen? En dan is de wereld weer rond, niet?
Een virus is volgens mij doodordinaire faeces van een bacterie. De oplossing? GEZOND ETEN!
Dat kan meneer doktoor u niet uitleggen, ook geen diëtiste, want zij hebben juist het minst verstand
over gezonde voeding omdat ze hun ‘brainfood’ via theoretische, universitaire scholing hebben
meegekregen gedoceerd door goeroes die ook geen verstand van GEZOND ETEN hebben.
Zijn het niet juist de gezonde mensen die onderzocht moeten worden omdat je van zieken en doden niets kunt leren meneer of mevrouw DOKTOOR?
Al het grootste gedeelte van mijn leven eet ik alleen vis, vlees, groenten, noten, kaas en eieren.
Voor de rest niets. Geen brood, geen aardappelen, geen pizza, geen pasta’s, geen snijvlees en al helemaal geen suikers. NIETS! Ik kan dagen ZONDER eten en mijn bloedsuikerspiegel blijft hierbij
normaal omdat mijn lichaam alle voeding verbrand via vetverbranding en niet via suikerverbranding! Ik krijg natuurlijk ook honger maar als ik dat even negeer dan gaat het hongergevoel weg omdat binnen de kortste tijd mijn lichaam begint met het verbranden van overtollig vet. Ik ben 64 jaar
oud, kerngezond en nog in het bezit van een fantastische conditie.
Ik nodig jullie uit in Zweden! In eerste instantie om GEZOND TE LEREN KOKEN EN ETEN. In
de tweede plaats om eens heerlijk lichamelijk af te zien en te merken wat vetverbranding is!

