LIST OTWARTY SENIORÓW W SPRAWIE EPIDEMII
Żądamy od decydentów natychmiastowej zmiany strategii przeciwdziałania epidemii.
Chcemy wziąć odpowiedzialności za decyzje będące skutkiem tego listu.
Wszystkie dotychczas wprowadzone ograniczenia miały na celu ochronę życia i zdrowia grupy
ryzyka w tym seniorów.
Uważamy, że przyszłość narodu, szczęście naszych dzieci i wnuków jest ważniejsze niż doraźna
wygoda i problematyczne bezpieczeństwo grup ryzyka.
Nasza koncepcja polega na likwidacji wszelkich ograniczeń i skupieniu całej uwagi na czasowej
izolacji grup ryzyka, izolacji świadomej i całkowicie dobrowolnej.
Osoby odczuwające zagrożenie i pragnące specjalnej ochrony mogą tę chęć sygnalizować otoczeniu,
poprzez noszenie np. fioletowych masek.
Na żądanie osób pragnących ochrony władza powinna zapewnić miejsca w izolatoriach.
Brak ograniczeń w stosunku do reszty społeczeństwa spowoduje w krótkim czasie osiągnięcie
odporności stadnej.
Koszty psychiczne, zdrowotne, społeczne, ekonomiczne i ekologiczne są niewspółmierne do
efektów.
Nasze doświadczenie życiowe upewnia nas, iż zachowując przestrzeń wolności możemy dokonywać
dobrych wyborów.
Uzasadnienie
Powyższy apel jest logiczną konsekwencją oficjalnych informacji:
1. śmiertelność dotyczy głównie grup ryzyka;
2. dla pozostałej części społeczeństwa szkodliwość wirusa jak w zwykłej grypie sezonowej;
3. jedynym miarodajnym testem na obecność przeciwciał jest badanie krwi żylnej;
4. w przeważającej liczbie przypadków, po siedmiu dniach od wykonania testu osoba u której
stwierdzono przeciwciała może być uznana za ozdrowieńca;
5. osoby z grupy ryzyka, żyjące w rodzinach wielopokoleniowych, mogą być na własne żądanie
umieszczane w hotelach i sanatoriach przeznaczonych na izolatoria;
6. izolowanymi opiekują się ozdrowieńcy;
7. tele porady medyczne i ograniczony dostęp do opieki medycznej zwiększają śmiertelność
i zachorowalność na choroby poza epidemiczne;
8. nachalna propaganda powodująca stres, wywołuje efekt nocebo (skutki odwrotne niż
placebo);
9. lekarze rodzinni posiadają pełną wiedzę o osobach z grupy ryzyka;

10. lekarze stosujący poza proceduralne metody leczenia często są skuteczni.
11. według WHO szczepionka uzyskuje atest jeśli udowodniono 50 % skuteczności;
12. WHO proponuje zwolnienie producentów szczepionek od odpowiedzialności za skutki
uboczne.
13. rozprzestrzenianie się wirusa w postępie geometrycznym (np. przy mnożniku 2) oznacza
osiągnięcie odporności stadnej w bardzo krótkim czasie. Jeśli dzienna liczba zakażeń wynosi
30000 to czytelniku spróbuj sam przekonać się jak krótki to będzie czas, aby cała swobodnie
poruszająca się populacja składała się z samych ozdrowieńców. Zatem zniesienie ograniczeń
(izolacja, kwarantanna, DDM) doprowadzi do odporności stadnej.
Efekty
Zaoszczędzimy na wydatkach na zakup środków ochrony, testów i szczepionek.
Zaoszczędzimy na ekonomicznych i gospodarczych skutkach lockdownu.
Zapobiegniemy wyniszczeniu społeczeństwa - skutkom psychicznym,
zdrowotnym, społecznym i ekologicznym.
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