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Afgelopen tijd heb ik veel nagedacht over wat er gaande is. Gisteren hebben wij
een prachtige fietstocht gemaakt. Tijdens die fietstocht heb ik bijgevoegde
brief geschreven. Vandaag heb ik alléén, met prachtig weer, een lange
wandeling gemaakt langs de Amstel. Tijdens die wandeling heb ik de brief
proberen terug te brengen tot een paar one-liners. Daar zijn bijgevoegde drie
vragen uit voortgekomen.
Op grond van de brief zal duidelijk zijn wat mijn antwoord op die vragen is. Drie
keer een zeer luid NEEN. Ik heb echter geprobeerd "neutrale" vragen te stellen
en geen "meningen" te geven, in de hoop dat ik daarmee misschien meer
mensen zou kunnen bereiken.
Ik voel erg de behoefte iets te doen. Brieven naar kamerleden. Een
handtekeningenaktie. Misschien zijn er betere dingen denkbaar. Tegelijkertijd
realiseer ik me steeds meer dat het allemaal geen zin zal hebben. De mensen
zullen mij een idioot vinden en mij negeren. En mochten ze toch enig gehoor
geven, dan is de kans groot dat aktie in eerste instantie van overheidswege zal
worden ontmoedigd, en, mocht dat niet baten, vervolgens met geweld zal
worden neergeslagen.
Het is oorlog; oorlog van de elite tegen de vrijheden van de gewone man. Een
oorlog die decennialang is voorberied. Nu alle rek uit het immorele
bankensysteem óp is, móet er oorlog komen. Dan kunnen de kaarten opnieuw
worden geschud. Daaruit zal een nieuwe wereldorde groeien waarin alles wat
de gewone man doet, via chips en 5G kan worden gevolgd en alles wat hij doet
ten goede zal komen aan de elite. En de gewone man zelf zal dit het beste
vinden. Voor zijn veiligheid. Op grond van het "terrorisme" heeft hij na 11
september al veel vrijheiden ingeleverd. Nu zal hij zelf, uit vrije wil, de rest van
die vrijheden inleveren. Opdat de overheid kan waken over zijn veiligheid.
De mensen weten niet wat ze doen. Ze laten zich gigantisch voor de gek
houden en dat vinden ze prachtig. Er rest het denkend deel van de mensheid
slechts één ding: schaap worden.
Hartelijke groet,
Geert
*) ipv schaap, kun je eventueel ook gelovige worden, of misschien ...

Do your research:
1. Is covid-19 more deadly than seasonal flu?
2. Is media coverage of the crisis balanced?
3. Is WHO independent and focused on the health of all people?
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Ik maak mij grote zorgen. Niet zozeer over het virus, maar over de maatregelen
die in ons land, en in veel andere landen worden genomen. Deze zorgen zijn
vooral gebaseerd op de volgende feiten.
1. Een recent onderzoek heeft laten zien dat de gemiddelde leeftijd van de
coronadoden in Italië 80,5 jaar is. 99,2% van deze doden had nog een andere
ernstige complicatie. Ongeveer 75% had zelfs twee of meer complicaties.
Omdat de tests geen doodsoorzaak vaststellen, maar slechts de aanwezigheid
van het virus, betekent dit dat in slechts 0,8% van de gevallen corona als
doodsoorzaak kan worden aangewezen [1]. Italië lijkt wereldwijd het ergst te
zijn getroffen, met ook het hoogste sterfte percentage. De percentages in
verschillende landen verschillen aanzienlijk. In China en Zuid Korea, waar de
crisis een maand eerder begon, lijkt de piek voorbij [2]. Er zijn ook
gerenommeerde artsen die de hele ophef zien als de kleren van de keizer. Zij
denken dat er niks is dat afwijkt van voorgaande jaren, behalve de ophef [3].
2. De berichtgeving over de crisis in mainstream media is onevenwichtig, niet
objectief, en soms zelfs fout naar de overdrijvende kant. De doden worden van
dag tot dag bijgehouden, de gevallen die herstellen moet je zoeken. Op
problemen bij de lijkbezorging wordt ingezoomd, maar aan het feit dat
tegelijkertijd veel meer mensen sterven aan griep, longontsteking, dementie,
en andere zaken wordt nauwelijks aandacht besteed. Er is enige aandacht voor
de economische kant van de zaak, maar er is nauwelijks aandacht voor het veel
grotere probleem van ons bankensysteem dat aan het instorten is en dat los
staat van deze crisis. Trumps medisch adviseur Dr. Anthony Stephen Fauci
spreekt op tv over 10% doden, terwijl hij dat percentage in een
wetenschappelijk artikel op 1% stelt [4]. Het hoofd van de WHO, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, zei in een toespraak op 3 maart: "Globally about 3,4%
of reported covid-19 cases have died. By comparison seasonal flu in general
kills far fewer than 0.1% of those infected." Dit is appels met peren vergelijken.
Zijn sterftepercentage voor covid-19 is berekend op grond van de bevestigde
gevallen. Als je griepgevallen op dezelfde manier zou berekenen zou je op 10%
uitkomen [5].

3. Onze overheid volgt de richtlijnen cq adviezen van de WHO. Maar de WHO is
geen onafhankelijke organisatie die als enig doel heeft om over de gezondheid
van alle mensen op onze planeet te waken en die gezondheid te bevorderen.
Een belangrijk en invloedrijk deel van de financiers van de WHO bestaat uit
industrieën en privé-personen wier belangen soms haaks op bovengenoemd
doel staan. Op grond daarvan heeft de WHO in het verleden vaker een
twijfelachtige rol gespeeld bij diverse onderwerpen over de gezondheid van de
mens, waaronder: pesticiden, olievervuiling, radioactief afval en zelfs een
vorige pandemie [6].
Er kunnen veel meer zaken worden aangevoerd. Ik heb geprobeerd de
belangrijkste en meest objectieve te noemen. Dat zal ongetwijfeld beter
kunnen. Ik laat me graag beleren. Ook ben ik benieuwd naar overwegingen die
mijn zorgen zouden kunnen relativeren. Ik heb al diverse keren het bekende
complottheorie argument gehoord. Ik heb echter geen theorie. Ik constateer
alleen enkele dingen. Op grond van die constateringen liggen allerlei
spookscenarios in het verschiet. Wat is hier aan de hand? Wordt hier
informatie voor ons achter gehouden? Worden er in de tweede kamer wel de
juiste vragen gesteld? Moeten wij als bezorgde burgers misschien actie gaan
ondernemen? En hoe dan?
verwijzingen:
[1] https://off-guardian.org/2020/03/19/iss-report-99-of-covid19-deathsalready-ill
[2] https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
[3] https://youtu.be/MkK-lCwIPL8
[4] http://ronpaulinstitute.org/
[5] https://youtu.be/ohO8eAwi_po
[6] https://www.arte.tv/de/videos/061650-000-A/die-who-im-griff-derlobbyisten/

