Stop stigmatisering! Stop Influencers!
De mensheid lijdt niet aan Influenza, de mensheid lijdt aan influencers!

75 jaar na het sluiten van vernietigingskampen,
75 jaar na het beëindigen van de tweede wereldoorlog,
75 jaar nadat bepaalde bevolkingsgroepen buitengesloten werden,
75 jaar nadat een mensonwaardig regiem de wereld in angst gevangen gehouden heeft,
75 jaar nadat anders denkende of tot een ander ras behorende medemensen gestigmatiseerd zijn,
bevindt de wereld zich aan de vooravond van een nieuwe vorm van stigmatisering!

Als het aan de huidige WHO, politici en farmacie ligt
dan worden mensen die niet bereid zijn naar hun pijpen te dansen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

verplicht een merkteken te dragen
uitgesloten van maatschappelijke rechten
beschouwd als zijnde minderwaardig
de vrije toegang tot levensmiddelen ontzegd
de vrije toegang tot evenementen ontzegd
het recht op vrije meningsuiting ontnomen
verplicht een app te gebruiken
weer gestigmatiseerd
verplicht ingeënt

Het kan in een democratie nooit de bedoeling zijn
om willekeurige argumenten zoals de menselijke gezondheid
als argument te gebruiken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

om de mens te verplichten een merkteken te dragen
om de mens uit te sluiten van maatschappelijke rechten
om de mens te beschouwen als zijnde minderwaardig
om de mens de vrije toegang tot levensmiddelen te ontzeggen
om de mens de vrije toegang tot evenementen te ontzeggen
om de mens het recht op vrije meningsuiting te ontnemen
om de mens te verplichten een app te gebruiken
om de mens verplicht in te enten
om de mens te stigmatiseren

Wij staan te saam voor het gericht
voor goed of kwaad te kiezen,
een volk dat voor tirannen zwicht,
zal meer dan lijf en goed verliezen,
dan dooft het licht!
H.M. van Randwijk
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Stop stigmatisering! Stop Influencers!
De mensheid lijdt niet aan Influenza, de mensheid lijdt aan influencers!
Besluitvorming in een democratie mag nooit op basis van advies van lobbyisten, influencers
of anders belanghebbenden! Alleen onafhankelijk advies van onafhankelijke deskundigen
kan en mag machthebbers leiden tot het nemen van rechtvaardige maatregelen en het
creëren van integere wetgeving.
Alles andere is ongeoorloofde belangenverstrengeling en corrupt!
Bill Gates is geen medisch specialist maar zakenman, heeft 10.000.000.000 geïnvesteerd in de
farmaceutische industrie en beschouwt dit als zijn beste investering ooit.
Bill Gates is sponsor van de World Health Organisation en hun meest invloedrijke influenser.
De WHO beraadt overheden. Overheden besluiten dus tot het nemen van maatregelen op
grond van advies van een niet deskundige belanghebbende. Dat is belangenverstrengeling!

Stop stigmatisering! Stop Influencers!
De mensheid lijdt niet aan Influenza, de mensheid lijdt aan influencers!

Coronavirus, SARS-CoV-2 of Covid-19 informatie op 11.09.2020
De wereldbevolking telt sinds 14.04 2020 meer dan 7.777.777.777 mensen.
Wereldwijd sterven jaarlijks meer dan 600.000 mensen aan de griep.
Wereldwijd sterven jaarlijks meer dan 1.000.000 mensen aan malaria.
Wereldwijd sterven jaarlijks meer dan 1.300.000 mensen als gevolg van verkeersongevallen.
Wereldwijd sterven jaarlijks meer dan 2.500.000 mensen aan alcohol.
Wereldwijd sterven jaarlijks meer dan 5.000.000 mensen aan de gevolgen van roken.
Wereldwijd sterven jaarlijks meer dan 6.000.000 mensen aan de gevolgen van ziekenhuisinfecties,
bijwerking van medicijnen (o.a. inentingen) en medische fouten zoals onjuiste diagnose etc.
In 2017 stierven wereldwijd >57.000.000 mensen en in Duitsland >932.000 mensen.
In 2017/18 zijn wereldwijd >1.500.000 mensen en in Duitsland >25.000 mensen aan griep gestorven.
In 2017/18 heeft de griepgolf het hoogste aantal sterfgevallen ter wereld in de afgelopen 30 jaar!
In 2018 stierven er wereldwijd >58.000.000 mensen en >954.000 in Duitsland.
In 2019 stierven wereldwijd >59.000.000 mensen en >939.000 in Duitsland.
In 2020 (11.09) zijn wereldwijd >28.000.000 mensen (<4‰) met Covid-19 besmet geweest.
Meer dan 90% van deze mensen ervoeren geen zorgbehoevende nadelen van deze besmetting!
In 2020 (11.09) zijn wereldwijd >41.000.000 mensen overleden waarvan <2,5% met Covid-19.
In 2020 (11.09) zijn in Duitsland >613.000 mensen overleden waarvan <2% met Covid-19.
Bronnen: Johns Hopkins University, RKI, Worldometer, Deutschland Bevölkerungsuhr.

Coronavirus, SARS-CoV-2 of Covid-19 onderscheidt zich
tot op heden niet van een normale virusinfectie!
De Vlinder Beweging

2020: “Het jaar van de menselijke gezondheid!”
In 2020 werd eindelijk het in gevaar brengen van de menselijke gezondheid strafbaar!
Wat een ongekende herwaardering en mogelijkheden voor de rechten van de mens!
Het in gevaar brengen van de gezondheid van medemensen wordt op dit moment met
groot machtsvertoon voorkomen. De gezondheid van de mens wordt plotseling heilig verklaart.
De Japanse krijgskunst Aikido maakt gebruik van de energie, het Ki van de tegenstander.
De wereldse machten en wereldorganisaties hebben macht tot doel en gezondheid als middel.
Gebruikmakend van Aikido wordt nu gezondheid het doel en macht het middel!
Laten we vermeende machthebbers gelijk geven en danken voor hun inspanningen!
Laten we gezamenlijk 2020 tot het jaar van de menselijke gezondheid verklaren!
2020: “Het jaar waarin het bedreigen van de menselijke gezondheid strafbaar is gesteld!”
2020: "Het jaar van de menselijke gezondheid!"
In 2020 werd eindelijk het in gevaar brengen van de menselijke gezondheid strafbaar!
Wat een ongekende herwaardering en mogelijkheden voor de rechten van de mens!
2020: "The Year of Human Health!"
In 2020, endangering human health finally became a criminal act!
What an unprecedented revaluation and opportunities for human rights!
2020: "Das Jahr der menschlichen Gesundheit!
Im Jahr 2020 wurde die Gefährdung der menschlichen Gesundheit endlich ein strafbares Vergehen!
Was für eine beispiellose Aufwertung und Chancen für die Menschenrechte!
2020 : "L'année de la santé humaine" !
En 2020, mettre en danger la santé humaine est enfin devenu un délit !
Quelle réévaluation et quelles opportunités sans précédent pour les droits de l'homme !
2020: "El año de la salud humana".
En 2020, poner en peligro la salud humana se convirtió finalmente en un delito penal!
Qué revalorización sin precedentes y oportunidades para los derechos humanos!
2020: "L'anno della salute umana!
Nel 2020, mettere in pericolo la salute umana è finalmente diventato un reato penale!
Che rivalutazione senza precedenti e opportunità per i diritti umani!
2020: "O Ano da Saúde Humana!"
Em 2020, pôr em perigo a saúde humana tornou-se finalmente um acto criminoso!
Que revalorização e oportunidades sem precedentes para os direitos humanos!
2020: "Rok ludzkiego zdrowia!"
W roku 2020 zagrożenie dla ludzkiego zdrowia stało się w końcu przestępstwem! enie dla ludzkiego zdrowia stało się w końcu przestępstwem! o się w końcu przestępstwem!  w końcu przestępstwem! cu przestę w końcu przestępstwem! pstwem!
Co za bezprecedensowa rewaloryzacja i szanse dla praw czło się w końcu przestępstwem! owieka!
2020: "Год здоровья человека!"
В 2020 году угроза здоровью человека наконец-то стала преступлением!
Какая беспрецедентная переоценка и возможности для прав человека!
2020: "人の健康年！の健康年！健康年！"
2020 年、ついに人の健康を危険にさらすことが犯罪行為となったついに人の健康を危険にさらすことが犯罪行為となった人の健康年！の健康年！健康を危険にさらすことが犯罪行為となった危険にさらすことが犯罪行為となったに人の健康を危険にさらすことが犯罪行為となったさらすことが犯罪行為となった犯罪行為となったとなった!
なんと前代未聞の人権の再評価とチャンスの健康年！人の健康年！権の再評価とチャンスの健康年！再評価とチャンスとチャンス!
2020: "人类健康年！"
2020 年，危害人类健康终于变成了犯罪行为!
这是一次前所未有的重估，也是一次前所未有的人权机遇!
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