Nordean sijoittajakirjeessä yllättävää
kritiikkiä koronahysteerikoita vastaan
Artikkelissa kannustetaan lukijoita esimerkiksi suhtautumaan kriittisesti
julkisuudessa esillä oleviin koronatilastoihin.
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Nordea-pankin sivuilla julkaistiin viikonloppuna sijoittajille suunnattu uutiskirje,
joka on hätkähdyttänyt lukijoita rehellisyydellään. Kaksi pankin
rahoitusanalyytikkoa ottavat yllättävän kriittisesti kantaa poliitikkojen,
terveysviranomaisten ja valtamedian lietsomaa koronahysteriaa vastaan.
Uutiskirjeen alussa analyytikot toteavat, että vedonlyönti Yhdysvaltojen
koronapolitiikkaa johtavaa Anthony Faucia ja hänen eurooppalaisia kollegojaan
vastaan on ollut äärimmäisen kannattava sijoitusstrategia. Kirjoittajat
varoittavat, että radikaaleja yhteiskunnallisia sulkutoimenpiteitä kannattavat
päättäjät ovat jälleen valmiita rajuihin toimenpiteisiin.
Artikkelissa muistutetaan, että aiemmin poliitikot puhuivat kahden viikon
poikkeustoimenpiteistä, joiden olisi pitänyt riittää tilastollisten koronapiikkien
tasoittamiseen. Nyt poliitikot ovat kuitenkin tarttuneet järeämpiin aseisiin, kuten
rokottamattomien vangitsemiseen näiden omiin koteihinsa. Lisäksi lukuisat
maat Suomea myöten ovat ottaneet käyttöön neuvostoaikoja muistuttavat
paperintarkastukset painostaakseen kansalaisia ottamaan kokeellisen
rokotteen.
Media lietsoo hysteriaa
”Rokote on ilmeisesti niin hyvä, että ihmiset joutuu pakottamaan ottamaan sen.
Tämä tuskin tulee toimimaan, koska kansalaisten luottamus järjestelmää
kohtaan on riittämätöntä,” sarkasmia viljelevät analyytikot toteavat.
Teksti suomii myös Ruotsin tuoreita koronalinjauksia. Aiemmin kansalaisten
vapauksista kiinni pitänyt länsinaapurimme onkin yhtäkkiä lämmennyt
koronapasseille, joita ilman kenelläkään ei ole asiaa esimerkiksi suuriin
yleisötapahtumiin. ”Aivan kuin tämä ei olisi tarpeeksi, ravintolatoimintaa
rajoitetaan, kansalaisia kannustetaan työskentelemään kotona ja niin edelleen.
On kuitenkin todennäköistä, että suuryritysten työntekijöiden kansalliset
koronapassipakot tullaan haastamaan oikeudessa,” artikkeli jatkaa.
Analyytikot muistuttavat, että he ovat jo aiemmin varoittaneet syksyllä
valtamedian alarmistisesta eli hysteriaa lietsovasta koronauutisoinnista. Media
on heidän mukaansa pakottanut poliitikot tekemään typeriä päätöksiä, joiden
vuoksi olemme matkalla yhteiskuntaan, joka pakottaa kansalaiset ottamaan
koronarokotteen ja lisäksi loputtoman määrän tehosterokotuksia.
Tartuntojen määrä lisääntynyt tehosterokotusten myötä

Artikkeli kritisoi Faucia ja hänen kollegoitaan muistuttamalla, että he lupasivat
suurten korona-aaltojen olevan historiaa jo tilanteessa, jossa reilu 60 prosenttia
aikuisista on saanut vähintään yhden koronapiikin. Nyt Faucin kollegat
esimerkiksi Suomessa ovat siirtäneet maalitolppia saavutettuaan 80 prosentin
kattavuuden, eikä loppua kansalaisten kärsimille rajoituksille ole näköpiirissä.
”Monet luulevat edelleen, että rokotukset estävät taudin leviämisen, mutta näin
ei todellakaan ole. Vermontissa – osavaltiossa, jolla on Yhdysvaltojen suurin
rokotekattavuus – ollaan todistettu tartuntamäärän räjähdysmäistä kasvua
hiljattain. Esimerkiksi tämä tutkimus ei kyennyt havaitsemaan koronatartuntojen
ja täysin rokotettujen ihmisten määrän välillä selkeää yhteyttä,” analyytikot
toteavat.
Analyytikot viittaavat myös tutkimukseen Israelin koronatilastoista.
Juutalaisvaltion koronapassi on todettu äärimmäisen tehottomaksi tartuntojen
torjujaksi. Mikä hälyttävintä, Israelin tehosterokotuskampanjan aikana
rokotettujen joukossa havaittiin huomattavasti enemmän koronapositiivisia kuin
rokottamattomien joukossa. Onkin mahdollista, että tehosterokotukset ovat
tehneet ihmisistä entistä haavoittuvaisempia.
Myös yli 99 prosentin rokotekattavuuden saavuttaneella Gibraltarilla tartuntojen
määrä on kasvanut tehosterokotusten myötä. Analyytikoiden mukaan Pfizer on
anonut Yhdysvaltojen viranomaisilta lupaa uusiin tehosterokotuksiin, mikä voi
Israelin ja Gibraltarin kokemusten valossa johtaa tartuntamäärien rajuun
nousuun amerikkalaisten keskuudessa lähitulevaisuudessa.
Kansalta edellytetään kriittisyyttä
Artikkelissa kannustetaan lukijoita suhtautumaan kriittisesti julkisuudessa esillä
oleviin koronatilastoihin. Esimerkiksi tartuntamäärien kasvutiedot riippuvat
voimakkaasti poliittisista päätöksistä, kuten siitä, kuinka matalalla kynnyksellä
rokotettuja tulisi testata.
Useat sairaalat myös tilastoivat ”koronapotilaiksi” esimerkiksi murtuneen jalan
vuoksi paikalle saapuneet kansalaiset, mikäli nämä ovat saaneet positiivisen
koronatestituloksen viikon aikana. Tällöin hoitoa jalkansa vuoksi tarvitseva
ihminen näyttää tilastoissa ihmiseltä, joka tarvitsee hoitoa ”koronaoireisiinsa”.
Analyytikoiden siteeraamien tutkimusten mukaan virheellisesti luokitellut
”koronapotilaat” voivat muodostaa joissain tapauksissa jopa kolmasosan
kaikista virallisten tilastojen ”sairaalahoitoa tarvitsevista koronapotilaista”.
Analyytikot varoittavat yhteiskuntaa nykyisen koronapolitiikan synkistä
seurauksista. Koronapolitiikka on riistänyt kansalaisilta itsemääräämisoikeuden
ja lukuisia kansalaisvapauksia. Koulujen sulkeminen on ollut myrkkyä lasten
opinnoille ja sosiaaliselle elämälle. Lukijoita muistutetaan myös tuoreista
brittitilastoista, joiden mukaan tavallista yli 10 000 ihmistä enemmän on

viimeisten neljän kuukauden aikana kuollut tuntemattomista (ja koronaan
liittymättömistä) syistä. Nähtäväksi jää, onko kyse vastuuttoman
koronapolitiikan uhreista.
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