30 december 2020

De Pandemie van 2020
Ik zou de mensen willen smeken om autonoom te gaan nadenken over de Covid-Pandemie
en zélf feiten te gaan controleren. Die “Pandemie” is op zich een psychopatisch angst scenario.
Een pandemie is een ziekte die zich wereldwijd verspreid heeft, kanker is een pandemie maar
obesitas ook. Over de cijfers van de Covid-Pandemie zo meer.
De grootste pandemie die zich wereldwijd heeft verspreid is de narcistische, dan wel
psychopathische pandemie.
Het is een pandemie waartegen geen geneesmiddel bestaat en het is een gedragsstoornis van
het menselijk brein, geen aangeboren stoornis maar een die veroorzaakt wordt door verkeerde
keuzen van de mens ten aanzien van de eigen innerlijke ziel.
De Corona-Pandemie is het gevolg van de onderliggende oorzaak genaamd: massa-psychopathie
deze persoonlijkheidsstoornis mondt veelal uit (over de eeuwen reeds gebleken) in fascisme en
volkerenmoord.
Instellingen zoals;
De Anne Frank Stichting, het Indisch Herinnering Centrum en Herinnering Centrum Kamp
Westerbork en het Joods Historisch Museum zouden op dit moment zwaar actie behoren te
voeren met hun slogan “dit nooit weer”, maar dat doen zij niet want zij bestaan op basis van
Overheidsgeld.
Zware narcisten dan wel psychopaten vertellen altijd ergens in het verborgene toch de waarheid,
dat hoort bij hun gedrag, bij hun psychisch zieke manier van genieten.
De algemeen gedeelde en vertelde informatie over de Covid-Pandemie is steevast incompleet.
De main-stream-media waar de massa in gelooft en op vertrouwd is een propaganda machine
geworden. Zo is Arjan Lubach een propagandist van de eerste orde.
Propaganda geeft altijd informatie met een klein deel van de waarheid, dat is de
manipulatie-methode van de psychopaat.
Dus we gaan gewoon even de keiharde feiten na lopen.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS.
Het CBS werkt sinds een tijd met StatLine op hun online-statistieken.
Voor zover hun cijfers on-gemanipuleerd zijn aangebracht, zijn zij de enige
betrouwbare bron om zelf mee te gaan rekenen.
Het RIVM, Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, is de
rechterhand van Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Hugo de Jonge, met Jaap Tamino van Dissel als directeur van het
Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu.
Als je een beetje zelfstandig kunt nadenken en rekenen, er de moeite voor doet dat ook zelf te
doen, kun je zelf ontdekken hoe je veelal halve informatie krijgt.
Bijvoorbeeld: er wordt je vertelt in een simpele uitleg; 15 X … = 67 doden !
Een andere variant is;
In een krat met appels zitten 2 rotte appels.
In tien kratten met appels zitten 20 rotte appels.
In 100 kratten met appels zitten 200 rotte appels.
In 1.000 kratten met appels zitten 2.000 rotte appels, ALARM…
groot alarm, de appeloogst is verrot we hebben wel 2.000 rotte appels, vernietig de oogst. "
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Vergeten worden de geoogste gezonde appels, zo’n 114 appels per krat, opgeteld zo’n 144.000
stuks, dat zijn zo’n 98,5 % gezonde appels!
Die appels worden daarna genetisch gemanipuleerd en kunnen alleen nog maar groeien op
aankopen afkomstig van de grote aandeelhouders-industrie.
Voor een baby-appel dien je later een tweede hypotheek te nemen áls je al de “gelukkige” bent
dat je een voorgekookt-gezuiverd en geselecteerd-arisch-zuiver-zaadje toegewezen krijgt. #
De “algemene” reactie zal zijn dat die zieke appels de gezonde steeds verder zullen verzieken.
De waarheid is dat het nieuwe zaad in handen komt van aandeelhouders en machthebbers en je
alleen nog maar appels krijgt als je jezelf braaf aan hun regels houdt.
Voorbeelden van halve informatie-“waarheden”;
(de ronduit zwakzinnige propaganda van de main-stream-media behandel ik niet diep, wat ben ik
blij met die prut journalistiek te zijn gekapt. Mijn eigen achtergond is ruim 40 jaar regulier
onderzoeksjournalistiek en camerawerk in binnen- en buitenland, *waaronder “shit van de wereld”
reportages en 222 Tweede Wereldoorlog verhalen door overlevenden).
Even als voorbeeld; de KRO/NCRV en De Groene Amsterdammer, van hen en hun journalisten is
niets anders over dan propaganda-machinaties zoals ten tijde van het Nazi-tijdperk hetgeen in de
breedste zin veroorzaakt is door het -slaaf zijn geraakt- aan geld.
De wereld wordt enkel economisch gerund en ieder zielsbesef en geweten is nagenoeg verloren,
de economie is het gezamenlijk nastrevenswaardig fascistisch doel geworden.
De voorbeelden van het RIVM zijn allemaal van 29 december 2020, 15:03.
Te vinden op “Ontwikkeling COVID-19 in grafieken I RIVM” (dit is geen link, even zelf zoeken).
De grafiek “GGD Meldingen positief geteste personen per dag vanaf 27 februari 2020” heeft maar
één doel, angst zaaien onder de bevolking en heeft verder geen enkel nut omdat het niet eens
halve informatie is…, de verbanden ontbreken geheel, het bewijst niets.
(zie aangehechte bijlage Bron RIVM).
Dan de grafiek “In ziekenhuis opgenomen patiënten vanaf 27 februari 2020” zegt wederom niets.
Ook hier ontbreekt ieder verband. Bron is NICE, De Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie.
In Nederland is er een totaal van 1350 stuks aan IC bedden beschikbaar sinds juli 2020.
Wederom puur angst cijfers.
Dan de grafiek “Overledenen per dag vanaf 27 februari 2020”.
Ze doen voorkomen alsof dat COVID-19 sterfte cijfers zijn maar als ik in het ziekenhuis kom met
mijn COPD en op de IC sterf wordt er standaard gesteld dat ik gestorven ben aan COVID-19
terwijl ik net zo goed aan een ander griep virus kan zijn overleden want ik weet al jaren wat een
griep met mijn lichaam doen kan.
De gemiddelde sterften aan ziekten over 2027, 2018 & 2019 zijn dat er per dag gemiddeld 415
mensen zijn die overlijden aan ziekten. De sterfte piek in die hierboven genoemde grafiek meldt
178 doden op 2 april 2020.
Covid-19 heeft nog geen enkele dag de dagelijkse normale sterfte overschreden en ik ben dat ook
nog niet in één ander land tegen gekomen.
Er wordt geroepen “zoveel doden vandaag aan Corona, maar altijd uit verband tot het normale
gemiddelde.
Angela Merkel riep de LockDown in december 2020 uit, vanwege “Het dagrecord is nu 590 doden
in 24 uur, dat is hoger dan ooit” maar het normale gemiddelde dag cijfer van doden door ziekten is
in Duitsland (zie World Fact Book CIA) 12.1 doden op 1.000 mensen (2020 est.) op 80.159.662
inwoners (July 2020 est.)
Dit betekent 12,1 aantal doden per duizend X 80.159 duizend en dat geeft 969.924 doden per jaar,
dat is een industrie. 969.924 jaarlijkse doden gedeeld zoor 365 dagen = gemiddeld 2.657 doden
per dag.
Als je dan ook nog snapt dat die 590 doden die Merkel afroept -niet bewezen puur COVID zijn- wat
is dan de echte reden voor die LockDown…
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Voor Nederland kun je dat ook bekijken en uitrekenen.
Nederland is van afkomst tenslotte nog steeds Die Niederlande.
Je kunt ook gaan kijken op het CBS StatLine.
Weet je dat het CBS StatLine op iedere pagina onderaan heeft staan…;

Ik zal een van hun pagina’s onder aan deze PDF toevoegen, waarop ik verder borduur.
Maar eerst wat eerdere onderzoekjes.
Je kunt op CBS StatLine de sterften zien over vele jaren, ook 2017, 2018, 2019 op een rijtje,
ook waar iedereen aan overleden is en met zijn hoevelen.
Als je alle sterften door ziekten optelt over 2017, 2018 & 2019 kom je als je die som weer deelt
door drie (de jaren) en dan door de 365 dagen per jaar, kom je op een gemiddelde dagsterfte door
ziekten uit, op 415 sterften per dag. Dat is zonder moord en ongelukken.
Dat is niet zoveel als in Duitsland maar toch ook een lekker stukje werkgelegenheid en industrie.
Duitsland heeft dan ook 82 miljoen inwoners en wij slechts ruim 17 miljoen.
Volgens het RIVM is het maximaal aantal sterften op hun wekelijkse statistiek pagina dus 178
(Corona) doden op 2 april 2020, waarvan niet 100% zeker is dat het Corona was, voor hetzelfde
geval een samenloop van ziekten en zwakten (comorbide).
We zijn per dag dus nog geen enkele dag over de normale dagelijkse sterfte heen gekomen en dat
geldt ook voor andere landen.
Laat ik het RIVM even volgen en ook gelijk rekening houden met de normale gemiddelde
dagsterfte van 415 doden, dan betekent dit dat in Nederland op de piekdag van Corona slechts
42,9% van de dagelijkse toch al stervenden Covid-19 gevallen waren, dus wat is het probleem?
De pagina die ik onderaan ook bijvoeg is “CBS StatLine Bevolkingsontwikkeling; regio per maand”.
Op die pagina kun je online instellingen veranderen en ik heb op 30 december 2020 alleen het jaar
2020 zonder poespas gedownload.
De hieronder bijgevoegde statistiek is van januari t/m oktober,10 maanden.

Zoals we van het RIVM online weten ligt de Corona sterfte piek in maart/ april.
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Vanaf de aangehechte pagina CBS StatLine Bevolkingsontwikkeling; regio per maand kun je zien
hoeveel doden er zijn gevallen, ook kun je door zelf te plussen en te minnen zien hoeveel mensen
er uiteindelijk bij zijn gekomen of zijn afgevallen.
Als je de CBS sterften weer deelt door het aantal dagen kom je op de totaal sterften per dag,
dus inclusief Covid-19.
Let op, de normale dagsterfte over de jaren 2017, 2018 & 2019 zonder Covid-19 zijn 415
overledenen.
Maand
gem/p/dag
meer p/d
minder p/d
Januari
455
40
Februari
443
28
Maart
522
107
April
628
213
Mei
406
9
Juni
382
33
Juli
374
41
Augustus
404
11
September
397
18
Oktober
471
56
Bereken je dit door komt dat neer op gemiddeld per dag in 2020 van januari t/m oktober 33 meer
sterfgevallen per dag inclusief Covid-19.
Bereken je de totale Nederlandse CBS StatLine bevolking door van 17.407.595 op 1 januari 2020
naar 17.469.635 op 30 oktober 2020 is dat in 2020 een bevolkingsaanwas van 62.050 mensen.
Deel je dat door 305 dagen is dat een bevolkingsaanwas van 203 mensen per dag.
Als je dan nog beseft dat de meeste Covid-19 sterften heel normaal in de vergrijsde ouderen groep
vallen kan je toch eigenlijk helemaal niet overeind houden dat er een pandemisch probleem is.
Niet op mij gaan schelden, ik garandeer iedereen dat die op een dag sterft, ik zelf ook.
Daarbij behoor ik zelf als 63 jarige tot de risico groep met COPD maar ben ik gewóón een realist
en géén journalistieke noch politieke lulkoek fantast.
Covid-19, okay, maar een pandemie no way en dat zelfs heel veel medici zich klakkeloos
gevangen hebben laten nemen door gaslight-angst, zegt wat over de mentale status van het volk.
Dus laat je fijn vaccineren en daarmee genetisch manipuleren door Hugo de Jonge,
Ferd Grapperhaus, Kajsa Ollongren en niet te vergeten volksvriendje Mark Rutte die weer vriendje
van de vriendjes met hoofdvaccinaties Bill Gates en non-democratisch World Economic Forum
particulier Klaus M. Schwab is.
Denk er los van jouw gaslight-angst eens over na wat dat vaccin met je doen zal…
oftewel wat de échte bedoeling der psychopaten met jouw leven is.
Psychopaten werken met stofwolken (gaslighting) om je af te leiden —> covid-19 pandemisch
maken, om je daarmee af te leiden van hun ware doel —> jou in hun macht te krijgen en genetisch
te manipuleren hetgeen de psychopaten zal lukken omdat jij bang bent gemaakt met hun
gaslichting-golf.
Pandemie… welke pandemie… de psychopathische pandemie
Robbert
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https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83474NED/table?ts=1609362711515
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