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De mensheid is een groter gevaar voor zichzelf dan het COVID-19 virus gevaar is voor de
mensheid. De auteur beschrijft vanuit objectieve observaties, gegevensverzameling , bredere
inzichten en vanuit zijn eigen visie de gehele afgelopen periode van het proces COVID-19
uitbraak.Volgens opinie van auteur heeft de wereld vanuit alle landen te laat de situatie
geaccepteerd, hebben politiek leiders en hun experts grote fouten gemaakt in tijdstippen en
maatregelen en heeft de mensheid in feite het onheil van sociaal- economische neergang in
de aftermath periode hierna over zichzelf uitgeroepen. In het opiniestuk worden ook de
aanbevelingen beschreven op welke wijze we stapsgewijs als meer solidaire wereld wellicht
weer ons “nieuwe Leven” kunnen gaan vervolgen vanuit de huidige situatie. Er wordt een
SHIELD protocol aangereikt om in de toekomst beter te zijn voorbereid en meer adequate
acties te ondernemen met behoud van respect voor mens en natuur
De harde conclusie wordt beschreven, dat op grond van alle feiten, gesteld kan worden, dat in deze
situatie de ontstane angst en paniek en het tekort aan IC zorg capaciteit wel te begrijpen valt, maar
absoluut niet tot de huidige crisis had mogen leiden. De acceptatie nu zal moeten leiden tot een
gezonde weg terug naar echter een nieuw soort leven.
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De auteur stelt een nieuw model voor, de SHIELD METHODE REGEER ®
SHIELD : Sophisticated Healthy Intelligent Ending and Limitation of Disease -escalation(s).
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Auteur is absoluut tegenstander van totale “lockdown , die grote sociale- en economische gevolgen
heeft. Sociale isolatie en door de overheid opgelegde (te) grote vrijheidsbeperkingen kan de mens
aantasten in al zijn dimensies en kan de mens juist zeer bevattelijk maken voor ziekte.En niet alleen dat,
doch de geschiedenis leert dat sociale onrust, plunderingen en opstand van de armen en misdeelden in
de maatschappij een niet te onderschatten gevolg kunnen zijn. Ook de mensenrechten, die nu tijdelijk in
vrijheidsbeperking zijn, zijn in gevaar, te hopen is dat de wereld erop toeziet dat deze vrijheids beperkingen op tijd worden opgeheven en niet in sommige landen blijvend van aard worden! De
lockdown maakt de economie kapot voor lange tijd met tientallen procenten neerwaartse spiraal en
verlies van miljoenen banen voor lange tijd en maakt het toch al fragiele financiele systeem uiterst
kwetsbaarder.
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Het middel ‘lock down’ kan erger zijn dan de kwaal!
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De auteur beschrijft in separaat document het SHIELD model Regeer®, een methode die in duidelijke
stappenplannen mogelijk met fase 3 nu ingezet kan worden als eindmaatregel in de diverse landen in
het verdere verloop van de huidige COVID-19 uitbraak in 2020.En in eventuele toekomstige volgende
virusuitbraak het SHIELD model Regeer® als maximale maatregel zal kunnen gelden.
Vervolgens wordt in dit document de grote uitbraak van het huidige COVID-19 in vele details
beschreven en vanuit het begrip “ ACCEPTATIE ” in een breder kader geplaatst. De auteur poogt
helderheid te verschaffen over de vele misvattingen, de verkeerde timing van maatregelen, verkeerde
veiligheidsmaatregelen, de miscommunicatie, de geografische spreiding, macho politiek, geld, macht,
corruptie en mogelijke verstrengeling van belangen die een averechtse uitwerking kunnen hebben.

Verantwoording
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De auteur, Leo Regeer, vermeld uitdrukkelijk , dat hij geen expert is op het gebied van viruologie,
economie of politiek, noch dat hij een zeker wetenschappelijk niveau pretendeert. Hij heeft het
document geschreven vanuit zijn de door hem in de 90er jaren ontwikkelde RADAR Methode Regeer®.
Hij verantwoordt zich louter op basis van zijn bijna vijftigjarige praktische en theoretische kennis
alsmede op zijn (inter)nationale werk- en levenservaring in de maatschappij en gezondheidszorg. De
lezer heeft toestemming om dit document te verspreiden en letterlijke citaten met bronvermelding zijn
toegestaan. De auteur hoopt dat zijn opinie bijdraagt aan een brede discussie.
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Oproep aan alle radio stations en DJ’s om dagelijks 3 x per dag de volgende song te laten horen:
IMAGINE FROM JOHN LENNON
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