
1 | P a g e  

 

Concrete CORONA feiten : gezond verstand versus instinct  

26 februari 2021 

Door Leo Regeer.  Verantwoording en meer uitvoerige achtergrond beschrijvingen over werkelijk alle 

hier beschreven feiten, mijn advies: Lees al mijn SHIELD en CORONA opinie documenten die ik schreef in 

april – juli 2020( en alles komt uit)  op www.leo.nl. Documenten:  In NL en ENG en gedeelte Du, klik 

de vlag bovenin... 

Ik beschrijf uitsuitend objectieve feiten en gebeurtenissen en plaats deze in een perspectief. Daar waar 

ik mijn eigen mening uit, geef ik dit duidelijk aan.Vele beschreven begrippen hier worden in mijn 2020 

docs uitvoerig uitgelegd!  Vooraankondiging: Deze situatie rond de politieke /economische crisis en het 

Corona virus heeft mij aan het denken gezet met betrekking tot de versnelling en vertraging waarin onze 

wereld zich nu bevindt. Ik ben voornemens de komende maanden mijn nieuwe theorie hieromtrent uit te 

brengen, genaamd “Regeer’s Countered Acceleration Theory”. Voor adviezen m.b.t. relevante publikatie 

kanalen houdt ik mij ten zeerste aanbevolen. 

1. CONCRETE FEITEN EN MAATREGELEN DIE IK ADVISEER VOOR EEN BETER NORMAAL NU.  

a. (ik refereer aan de Nederlands situatie met heden de meest zware maatregelen, maar alle 

andere landen in de wereld zijn vergelijkbaar)  

Dames/heren politiek leiders/experts, kunt u svp stoppen met de tunnelvisie die het “nieuwe 

normaal”heet, maar uitermate abnormaal gedrag is , volwassen mensen en jongeren onnoemelijk voor 

lange tijd beschadigen en grote economische ellende veroorzaakt? Ik weet het, al een jaar wordt er 

social distance geroepen, schoorvoetend de mondkapjes gedragen, scholen, winkels , sport, cultuur en 

bedrijven sluitend en de wanhoop nabij, vrijheidsbeperkingen opgelegd, mensen die hun huis worden 

uitgezet en op straat in de armoede komen na baanverlies. Ik weet het, het is makkelijker om zo in de 

tunnelvisie door te gaan dan uit die tunnel te komen....maar toch, neem uw gezichtsverlies, ontwikkel 

andere gedachten en kijk naar  bredere wetenschappelijk gezichtspunten dan uitsluitend medisch model 

experts. Ik waag het te adviseren: stop het abnormale leven NU en ontwikkel een BETER normaal leven, 

laat uw burgers weer vrij ademen. ( in NL: politiek volgt met alle ingrijpende maatregelen voor hele 

bevolkingsgroepen  het RIVM advies(NL WHO instituut), maar als het op uw eigen politieke verkiezingen 

aankomt, bent u ineens in staat uit de tunnel visie te komen en vraagt u ineens geen RIVM advies en 

kunnen verkiezingen wel doorgaan, geen enkele kritische vraag van journalisten? Onbegijpelijk... als ik al 

zelf in Nederland zou zijn, zou ik uit protest niet gaan stemmen) 

b. Ook ik heb de mening dat niets doen  geen optie is in deze Coronatijd, maar het 

verminderen van menselijke contacten en vermijden van corona besmettingen kan op een 

veel meer invoelbare en humane wijze plaatsvinden met 10 maatregelen.  

1. Alles valt of staat met het begrip accepteren. Ik denk, dat wij dienen te accepteren, dat 

de Coronavirussen de nieuwe ziekten veroorzaken in deze 21
e
 eeuw. Dat betekent, denk 
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ik, dat we moeten gaan nadenken over maatregelen voor de langere termijn. En dat 

betekent weer, dat alle maatregelen die wij nu kennen voor de korte termijn, wellicht 

niet de gewenste effecten zullen scoren voor deze langere termijn. 

2. Gezonde mensen opsluiten in hun eigen omgeving is ziekmakend, terror en ongewenst. 

Beperkingen instellen op verkeerde momenten in verkeerde situaties vormen ook een 

verhoogd risico op ongewenste en gevaarlijke (geweld)situaties. Dus mijn advies voor de 

lange termijn zou behelsen om beperkingen en dan nog gelimiteerd in te stellen in de 

juiste situaties om de veiligheid van alle burgers zoveel mogelijk te garanderen. Is dat 

niet de ultieme taak van de overheid? En:  100% veiligheid bestaat niet in ons leven!  

3. Dus STOP nu zoveel mogelijk met alle beperkingen. Doel voor de middellange termijn 

zou dienen te zijn om contacten tussen mensen op redelijke wijze te beperken en dat 

kan mijns inziens op de volgende manieren: 

a.  Geef iedere burger zijn eigen verantwoordelijkheid en eigen keuze vrijheid, 

ongeacht de leeftijdscategorie; 

b. Zet de gehele maatschappij en economie weer open, scholen, kantoren, winkels, 

bedrijven, amusement, theaters, musea, zwembaden, sport, buiten recreatie, etc, 

etc. Maar met in acht neming van: 

1b. Op even en oneven dagen afwisselend de helft van de bevolking geen 

beperkingen, door bijvoorbeeld kentekens van auto’s even/oneven, 

familienamen en ID op alfabet, schoolkinderen /sporten in even en oneven 

groepen, etc etc 

2b.Voer variabele werk- en aanvang tijden in per bedrijfssector/onderwijs 

3b. Maak afspraken met overige landen over toerisme in dezelfde trend; 

4. Maak alle binnenruimten zoveel mogelijk coronaproof met effectieve  ventilatie. 

Ontwikkel vanuit de overheid een kwaliteitskeurmerk coronaproof met vooraf gestelde 

adviesprijzen( preventie woekerprijzen). Vergeet daarbij niet de woonhuizen van de 

mensen! Overheid verleent financiële bijstand aan burgers op deze kosten. 

5. Vraag mensen een mondkapje te dragen in slecht geventileerde binnenruimten en in 

buitengebieden met (zware) luchtverontreiniging. 

6. Maak nu de gezondheidszorg capaciteit coronaproef voor de nabije toekomst.Ontwikkel 

per regio een epidemisch ziekenhuis met deskundigheid. (zie mijn Shield document). 

Laat deze regionale epidemische ziekenhuizen de front linie vormen en de reguliere 

ziekenhuizen als back up fungeren. Detacheer een percentage beroepskrachten van de 

reguliere zorg voor deze epidemische zorg, eventueel op afroep in crisis situaties met 
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hoge besmettingsgraad . Regel meer budget voor ontwikkelen van doeltreffende 

behandeling en medicijnen tegen corona. Maak de juiste afweging ten aanzien van 

behandeling ( werkzame specifieke medicatie)  versus preventie (vaccins) van Corona in 

de toekomst. 

7. Corona tijdperk maakt de keuzen in de zorg weer duidelijk. Laat de overheid nu starten 

met het bespreken van de dilemma’s in de ethiek van de gezondheidszorg in relatie tot 

de levensverwachting van patiënten , de behandelingen en kosten voor  somatische, 

psycho sociale- en langdurige zorg. De golf van vergrijzing komt er wel aan de komende 

twintig jaar van deze eeuw. En het Corona virus oefent mijns inziens wel degelijk invloed 

uit op dit proces voor het komende decennium. 

8. Testen en vaccineren dient volledig op individuele keuze vrijheid gebaseerd te worden 

en als zodanig geen invloed voor het individu voor bewegingsvrijheid uit te oefenen. 

9. STOP met publiceren van sterfte cijfers en alle overige statistieken. Daarmee de 

onterechte angst en paniek bij mensen uitbannen. Over vier jaar (2025) weten we pas 

de cijfers van het echte effect van corona op de mensheid. Meer adequaat is om op 

grond van de riool cijfers (samples) waar corona bestanddelen in hogere concentraties 

gevonden wordt, een indicatie te geven aan die betreffende regio’s om meer voorzichtig 

te handelen als er een hoger risico op uitbraak bestaat.  

10. Als mensen ziek worden, blijft het advies om thuis een week uit te zieken, indien 

mogelijk afgezonderd van de andere gezinsleden.  

c. INLEIDING over achtergronden bij wat er nu plaatsvindt in de wereld  

2 voorbeelden 

• Een kudde bizons in de natuur slaat in angst en paniek op hol, in stampede rent de hele kudde  

op een afgrond af en kunnen door hun instinct alleen blijven rennen en de hele kudde stort zich 

in de dodelijke afgrond; 

• Een krankzinnige goeroe richt een sekte op , door zijn charisme vele volgelingen. Hel en  

verdoemenis wordt gepredikt en er is slechts een oplossing: verlossing door zelfmoord, de hele 

groep volgelingen volgt dit advies en allen plegen suïcide; 

Twee concrete voorbeelden van gebeurtenisen, feiten die daadwerkelijk gebeuren en gebeurd zijn.  Zo 

beschouw ik op dit moment de situatie wereldwijd: 

Door angst en paniek is er een grote sektarische wereldwijde CORONA SARS-Cov19 -2  SEKTE  

gecreëerd , door het inschakelen van medische “experts”. 
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Het MEDISCHE model , de virologen en epidemologen, deze specifieke groep wetenschappers, zijn de 

huidige goeroes: Er is een SARS- CoV-2 virus (Corona) probleem, de enige oplossing is sluit gezonde 

mensen op, beperk hun vrijheden op vele manieren totdat we iedereen een vaccin gegeven hebben!  

Het is schrikbarend, dat deze situaties in vele landen in de wereld plaatsvinden, het maakt niet uit of je 

als burgers dictatoriaal geregeerd wordt in je land  of dat je burger bent in een (parlementair) 

democratisch land!  De politieke leiders en de journalistieke media volgen kritiekloos de experts ( 

instinctdrang) en kunnen zich niet losmaken uit deze door de politiek geregiseerde “tunnel 

visie”/instinctieve overlevingsdrang. Wij mensen behoren tot de edele zoogdieren in de natuur, dus met 

het meest ontwikkelde brein kunnen wij denken en communiceren, in ons gedrag emoties en gevoelens 

uiten, echter door angst en paniek , gebracht door politieke leiders en medische model “ experts”, 

worden wij teruggebracht op het niveau van instinctief dierlijk angst en paniek handelen.  

2. CONCRETE FEITEN en MAATREGELEN  IN DE WERELD VAN NU 

Laat ik nogmaals duidelijk zijn: Niets doen is geen optie in deze SARS-CoV-2 periode, maar wat nu 

gebeurt in vele landen is, dat de middelen erger zijn dan de kwaal! Door huidige maatregelen worden 

mensen aangetast in al hun dimensies:      

Menselijke dimensies  lock down gevolgen voor gezonde mensen, onder andere 

Fysieke dimensie:  creëert weerstand vermindering, zwaarlijvigheid, andere ziekten 

Psychologische dimensie:   ontwikkeld radicalisme, extremisme, samenzweringstheoriën,terror  

Sociaal emotionele dimensie: conflicten, eenzaamheid, depressie, (seksuele) agressie, geweld  

Sprirituele dimensie: Onveiligheid door twijfel zin aan bestaan/God/religie, baanverlies, 

financiële schuld, woonplek verlies, falissement, honger /armoede  

- De huidige maatregelen worden genomen op basis van “modellen” niet op concrete feiten; 

- Langzaam aan wordt eindelijk openbaar, dat overheden feiten/cijfers verzwaren/anders 

interpreteren om volgzaamheid van het volk te eisen voor rigide maatregelen ( D/Die Welt, NL 

/AD, enz); 

- Overheid – en ‘experts”communicatie: Over het R getal(reproductiecijfer): als R = 1 dan kunnen 

100 Corona positieve mensen een andere 100 corona negatieve mensen besmetten.....huh???? 

Ik denk dan :  als R = 1 dan kan 1 Corona positief geteste persoon een ander die negatief is 

besmetten, toch!   In welke situaties zijn er dan 100 met corona besmette personen allemaal 

tegelijk in eenzelfde binnenruimte? Of 50 personen tegelijk? Of heb ik het verkeerd begrepen? 

Buiten is de kans klein dat je door een enkele persoon besmet wordt, in binnenruimte met 

slechte ventilatie  kan een enkele persoon vele andere personen besmetten.... 

- 1
e
, 2

e
 en 3

e
 golven, allerhande mutaties GB/Bras/SA...Mijns inziens er is maar een golf virus dat 

zich over de gehele wereld BLIJFT verspreiden en zich voortdurend in de gehele wereld muteert, 

zoals alle virussen; er zijn dus al honderden of meer virus mutanten van Corona in vele landen; 
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- Er is statistisch gesproken geen enkel bewijs welke maatregel welk effect kan hebben op het 

minder verspreiden van het virus. Common sense is, dat  minder contacten tussen mensen en 

frisse gezonde buitenlucht het besmettingsgevaar kunnen verminderen; 

- In het afgelopen  jaar zijn wereldwijd 2,5  miljoen mensen “corona gerelateerd”overleden, van 

wie meer dan 90 % met onderliggend lijden/ziekten; jaarlijks overlijden wereldwijd ruim 56 

miljoen mensen aan “gewone”ziekten, exclusief de miljoenen mensen die wereldwijd sterven 

door hongersnood. In 2025 weten we pas exact hoeveel mensen meer of minder zijn overleden, 

door de cijfers in 2025 van 2015 -2019 te vergelijken met de cijfers van 2020 - 2024; pas dan 

weten we met meer zekerheid hoeveel mensen er meer of minder eerder zijn overleden dan dat 

je op grond van hun onderliggende ziekte of lijden zou hebben kunnen verwachten;  

- De reguliere gezondheidszorg staat als “frontline” onder druk, daar waar minder goede 

voorzieningen zijn is dit schrijnend; echter in meerdere (westerse en niet-westerse ) landen 

worden ook deze capaciteitscijfers door financiële belangen doelbewust gemanipuleerd ; 

- De huidige vaccins zijn in record tempo ontwikkeld en korte tijd (maximaal half jaar) onderzocht 

op hun effect  door de producerende bedrijven/landen zelf; geen enkele expert in de wereld kan 

nu vaststellen of de immmuniteit werking langer standhoudt dan 5 maanden en welke de lange 

termijn gevolgen kunnen zijn; Pfizer kondigde onlangs wel alvast aan dit jaar in 2021 een extra 

winst te kunnen boeken van bijna 50 miljard dollar door uitsluitend de vaccin verkoop; 

- Direct bij de beschikbaarheid van vaccins wisten (rijke) landen niet hoe snel ze deze vaccins 

moesten binnenhalen ( waar is de wereldsolidariteit??) en zo snel als mogelijk starten met 

vaccineren( de wereldsekte oplossing). Vanwaar deze haast?? Gezien de onbekende 

werkingsduur lange termijn? Vaccineren midden in de winter in de westerse landen, midden in 

het regenseizoen in de tropische landen ?? gezien bovenstaande lijkt het mij dan verstandiger te 

vaccineren in de zomermaanden( in het westen meer garanties voor komende winter) en in 

droge/hete seizoen (in de tropen meer garanties voor het komende regenseizoen)....   

- Al sinds 2020 is meer en meer duidelijk geworden, dat de massa  verspreiding van SARS-CoV-2 

plaatsvindt  in BINNENRUIMTEN ( vele beschreven onderzoeken, niet altijd dubbel peer view) in 

kerkdiensten, bruiloften, begrafenissen, bars/discotheken, restaurans, verpleeghuizen maar ook 

ziekenhuizen, theaters, slachthuizen/fabrieken, zangkoren/ evenementhallen, maar ook in 

gezinsituatie woon omgeving... etc 

- Nog steeds wordt de maatregel VENTILATIE in vele landen en door de WHO niet als meest 

doeltreffende maatregel beschouwd.. Wetende, dat zowel airconditioning (koel systemen) in 

huizen/ binnen ruimten in de tropen zowel als de warmte(pomp) systemen in 

huizen/binnenruimten in het westen allen gebaseerd zijn op het systeem van recirculatie van 

binnenlucht, nagenoeg zonder inlaat van buitenlucht, met gesloten ramen en deuren.....???  

- De wereldwijde financiële schuld voor het tijdperk van Corona(2019)  bedroeg ongeveer 80 

miljard USD, dit jaar is die wereldwijde schuld 3 tot 4 x zo hoog opgelopen tot ongeveer 300 

miljard USD en zal nog wel verder oplopen...wie gaat dat betalen?? De extreem rijken??? 

Het financiële stelsel bevindt zich niet op 2 minuten voor 12 maar 10 minuten over 12...... De 

schulden crisis zal dit komende decennium helaas vele miljoenen (arme) mensen in de wereld 

treffen...  


