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
Technocratische computermodellen geven 75%
miscalculatie
The number of people hospitalized across the United States as a result of the novel coronavirus illness
(COVID-19) is reportedly only a fraction of what some health experts projected a few days ago.

Op maandag 6 april vertelde gouverneur Abdrew Cuomo van New York dat in de staat, het epicentrum van Amerika, de hospitalisatie met 75% was verminderd van 1.427 naar 358 bezette hospitaalbedden door patiënten besmet met het virus!
Reminiscent of erroneous global warming computer models, those created by overzealous Technocrats
for COVID-19 have proven to be just as bad, but because they are 'scientists', they will not be held accountable for their folly.
Hier de link naar het artikel: https://www.technocracy.news/covid-19-computer-models-continue-to-deteriorate/

Alle zever die uit Amerika kwam, de vele tenthospitalen en berichten over massagraven waren gebaseerd op je reinste kolder en slechte journalistiek omdat alles klakkeloos werd overgenomen zoals
journalisten altijd ALLE ZEVER van de fax klakkeloos overnemen.
Hier commentaar en een tweet van journalist Alex Berenson:
Highlighting the drop in new hospitalizations in NY, the state hardest hit (131,239 cases; 4,758 deaths as
of Monday) by the coronavirus, Alex Berenson, former New York Times reporter who has been following the U.S. outbreak closely, observed on Twitter on Monday:
It's over, guys. It's already over. Longer thread coming. https://t.co/AiTz0jVFoW
— Alex Berenson (@AlexBerenson) April 6, 2020

Citing the figures contained in the White House-touted models created by the Institute for Health
Metrics and Evaluation (IHME) at the University of Washington, the Epoch Times noted on Sunday:
While tens of thousands are hospitalized across the United States due to COVID-19, the numbers are a
fraction of what experts predicted just a few days ago.

De mens heeft de natuur nodig, de natuur heeft de mens niet nodig. De mens maakt deel uit van de natuur, hij is
er niet superieur aan. Alleen als hij dat begrijpt, heeft hij een kans om te overleven.

The main reason appears to be that the [IHME] projections were already off the day they were released.
…
Given that states with available data had a current hospitalization rate around 6 to 20 percent, if each of
the no-data states had a rate of 20 percent, the hospitalizations for the whole country would add up to
some 47,000 as of April 3 to 4.
The IHME model expected about 114,000 to 181,000 hospital beds would be needed nationwide on April
3, and roughly 120,000 to 430,000 on April 16.

Mike Pence, de leider van het Corona Task Force Team vraagt zichzelf af of China wel de juiste
cijfers heeft doorgegeven. Daar alles ontzettend overroepen is. Ze hebben in Amerika zeker 40%
minder bedden nodig dan berekend door het model.
Natuurlijk vraag ik mezelf af hoe dit allemaal in Europa gaat. Als er een miscalculatie is van 75%
dan zijn er heel wat Coronadoden minder, dat is niet hetzelfde als minder doden. Toch dan blijkt
wel dat het virus voor een soort van VERBORGEN AGENDA is gebruikt en dat is dan een deel van
de massahysterie die zowel de MEDISCHE KLIEK als ook de REGERING eens deftig mogen komen uitleggen. Zonder stotteren graag!

Ik zal het nogmaals uitleggen. Iemand die besmet is, is meestal NIET ziek. Daaruit volgt dat men
naar de ZIEKENHUISOPNAMES moet kijken gerelateerd aan het virus en hoeveel mensen daarvan doodgaan. DE REST IS ZEVER! En, lijkschouwingen dienen het te bewijzen, anders is het een
totale oplichting!
Trouwens een regering die ‘vergeet’ dat de rusthuizen het zwaar te verduren zouden kunnen krijgen tijdens een pandemie terwijl alle ouderen al waren gewaarschuwd, bestaat voor mij uit waardeloze nietsnutten. Wat kun je daar verder nog van verwachten!
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er niet superieur aan. Alleen als hij dat begrijpt, heeft hij een kans om te overleven.

Mijn idee:
Alles is naar de vaantjes aan het gaan. Restaurants, kappers, cafés en alle andere kleine middenstandszaken zijn dicht gemoeten. Overtredingen kosten de eigenaar op dit moment 750 euro per
overtreding en degene die in de zaak is om geholpen te worden krijgt een prent van 250 euro!
Hebben die PARASITAIRE REGERINGSKLOOTZAKKEN nooit van OVERLEVEN GEHOORD? Want dat is wat deze kleine middenstanders doen of althans proberen. De ambtenaren
hun riante lonen blijven gewoon uitbetaald worden maar de middenstand die al totaal leeggezogen
werd door de stads- en staatsbelastingen, wordt nu weer belaagd door diezelfde ambtelijke leeglopers hun fascistische ‘procedures’ ! Want dat is wat er ECHT gebeurt op dit moment!
De staat was al failliet en als ze nu denken dat ze kunnen scoren door hun waardeloze leningen
met ‘staatsgarantie’ dan hebben ze het goed mis! Iedereen beseft echt wel dat die ‘garantie’ ons belastinggeld is. De solidariteit is over. Het wordt serieus tijd dat er koppen gaan vallen! Als de rege ring wil overleven en ook al hun belastingbetalers veilig willen stellen hoeven ze maar één ding te
doen. Alle parasieten gerelateerd aan de Elite en Bancaire maffia, inclusief de koninklijke parasieten, samen met alle banken, ECB en de volledige EU met hun fascistische constructies, buitentrappen.
Hoedt u danig want onze ‘Hunger Games’ staan op het punt te gaan beginnen. Voorraden zijn eindig en de boeren in Europa zijn al lang gestopt met hun bedrijven!
Denkt u echt dat door de opgeklopte massahysterie over het coronavirus iedereen weer op een normale manier aan het werk zal gaan? Vergeet het eeuwig. Niemand vertrouwt nog iemand!
De coronahysterie heeft alle politieke kontneukers het wapen in de hand gespeeld om de ganse
middenstand tot in de grond toe af te breken waardoor alles straks in handen komt van de Elite Maffia die ook de Banken in handen hebben.
Wat denkt u dat wij in zo’n maatschappij nog te vertellen gaan hebben?
Zorg, als u de eerste golf wilt overleven, dat u genoeg ETEN in huis hebt. Met eten bedoel ik geen
chips, cola of pasta! Blikvoer is al een betere manier om te overleven.
Begin een keer te denken voor uzelf. Zie wat regeringen over heel de wereld aan het doen zijn. Het
is 1 minuut voor 12!
Weet u wat die LUL van Soros zei in 2018?
“Trump zal verdwijnen in 2020, misschien wel eerder!”
Trump, samen met Poetin, zijn de enige politici met BALLEN op de wereld. De rest neukt
KONTEN van de ELITE MAFFIA!
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