Til deg som skal ta en så alvorlig avgjørelse på vegne av meg, mitt barn, mine nærmeste, mine
venner, naboer, kolleger… mennesker med fri vilje og grunnleggende rettigheter, trodde jeg…
Nei & atter nei!
Jeg mistet troen på demokratiet i år, det vrir seg inni meg, hva er det som skjer med landet mitt og
verden???
Dette er ikke helsebringende politikk! Ensomhet, isolasjon, frykt, økt alkoholforbruk, økt voldsbruk,
økt depresjon osv. osv.
Mennesker trenger hverandre og er det noe som skaper sykdom så er det i høyeste grad denne
fryktbaserte håndteringen!
Det er veldig enkelt å se at denne politikken ikke er fruktbar, sunn eller hjertevarm.
Du kan jo f.eks.se til Israel for å få bevis på at de eksperimentelle vaksinene ikke hindrer hverken
smitte eller sykdom og de skaper heller ingen flokkimunitet, dette har tom. WHO innrømmet nå!
Det ingen grunn til å begrenses bevegelsesfriheten vår lenger, det er gått 1 1/2 år og det er ingen
nødssituasjon eller krise lenger.
Dessuten; forholdsmessig!?! Denne sykdommen har under 0,1 % dødelighet! Se på disse tallene:
http://statistikkbank.fhi.no/dar/
Det er noe som ikke rimer her!
Smittevernloven gir regjeringen vide fullmakter til å innføre sterke begrensninger i samfunnslivet,
men den forutsetter at det dreier seg om en «allmennfarlig smittsom sykdom: en sykdom som er
særlig smittsom, eller som kan opptre hyppig, eller har høy dødelighet eller kan gi alvorlige eller
varige skader».
Som tallene fra FHI og SSB viser har ikke covid-19 hatt noen høy dødelighet i Norge. Den har
heller ikke ført til mange alvorlige sykdomstilfeller. FHI oppgir 850 døde på over ett og et halvt år,
og det har vært en underdødelighet i 2020 i følge SSB! Det er voldtekt på språket og på norsk lov
å kalle dette alvorlig eller dramatisk!

Konklusjonen på FHIs egen rapport burde ha vært å avblåse de grunnlovsstridige «tiltakene» og det
er på ingen måte grunnlag for å videreføre noe av dette!
Jeg spør meg selv både støtt og stadig, hva er den egentlige grunnen til å bryte grunnlov og
menneskerettigheter, for helse er det opplagt ei!?
Midlertidig…hvor lenge skal disse midlertidige tiltak fortsette?? Så lenge det finnes virus?? Virus
har til enhver tid mutert og mange, bl.a. Epstein Barr, Kyssesyke- virus, virus på balansenerven osv.
gir kjiipe bivirkninger! Dette er ikke noe nytt, men håndteringen er ny, hvorfor??? Disse tiltakene
bryter med menneskerettighetene og den norske grunnloven og er altså ikke hensiktsmessige lenger
så nok er nok!
Kort oppsummert:
Korona er ikke spesielt smittsomt, ikke spesielt dødelig og det finnes god behandling om man
starter tidlig. Alt dette er veldokumentert og på verdensbasis er det tusenvis av fagpersoner som
risikerer liv og karriere for å dele denne kunnskapen samt stå opp mot dette ensrettede narrativet.
Det er din plikt å være informert om den andre siden som massemedia ikke vil skrive om!
Demokrati eller teknokrati eller facisme? Hva vil du ha?
Hvilken retning går dette toget?
Skal du være med på å segregere i 2021, sette familier, venner, kolleger, skolekamerater, opp mot
hverandre?
Skal vi atter gå inn i denne lave formen for sameksistens, er ikke menneskeheten kommet lenger
enn som så?
Det er ekstremt kort vei til noe ALVORLIG stygt her!
Ser du virkelig ikke det?
Er du virkelig med på dette av egen fri vilje?
Hvor har du hjertet ditt og integriteten din hvis du er med på denne utviklingen?Det er i så fall dypt
bekymringsverdig…

