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Digitaaliset terveyspassit – troijalainen
hevonen rahattomaan yhteiskuntaan?

Digital Health Passports - Trojan Horse For A Cashless Society?
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Useat eri teknologiat, jotka näyttävät erillisiltä ja toisiinsa liittymättömiltä, tulevat pian yhtymään ja 
muodostamaan jättiläismäisen digitaalisen ansan, joka houkuttelee helposti tietämättömiä 
massoja.

Digitaalinen ansa on jo asetettu ja globalistinen eliitti käyttää COVIDia nopeuttamaan 
yhtymisprosessia.

Useimmat tulevat unissakävelemään suoraan ansaan, mikä lopulta tekee heistä ihmisen QR-
koodeja - seurattavia, jäljitettäviä ja sataprosenttisesti riippuvaisia Big Tech'istä ja isosta 
hallituksesta. 

Aion purkaa kaikki nämä erillisiltä näyttävät langat, jotka yhdistetään vähitellen yhdeksi kattavaksi 
yhteiskunnallis-taloudelliseksi valvontajärjestelmäksi.
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Tämän järjestelmän käynnistämiseen välttömimmin tarvittava agendanimike on digitaalisten 
terveyspassien onnistunut lanseeraus.

Ranska, Italia, Irlanti, Saksa, Kreikka ja monet muut maat ovat alkaneet velvoittaa näitä passeja 
kansalaisilleen, joista monet tulvivat kaduille protestoimaan.

USA:ssa siirtyminen kohti digitaalisia terveyspasseja tapahtuu enemmän vähitellen, mutta on 
saamassa vauhtia.

Maanantaina 2. elokuuta pidetyssä tiedotustilaisuudessa Biden'in koronaviruskoordinaattori Jeffrey
Zients ilmoitti, että "on aika asettaa joitakin vaatimuksia" COVID -rokotteiden osalta.

Kysyttäessä selvennystä, mitä COVID-sääntöjä voitaisiin ottaa käyttöön, Valkoisen Talon 
lehdistösihteeri Jen Psaki sanoi, että mikään ei ole poissuljettu.

Muista lause: Mikään ei ole poissuljettu. 

Akateemisella konsortiolla, joka koostuu kuudesta yliopistosta, on jo sopimus Yhdysvaltain 
sisäisen turvallisuuden ministeriön (Department of Homeland Security = DHS) kanssa antaa 
koulutusta hallitukselle, lainvalvontaviranomaisille, terveydenhuollolle ja yksityisen sektorin 
sidosryhmille siitä, miten asettaa karanteeniin "suuria osia" maaseutuyhteisöistä.

Pyrkimys digitalisoida amerikkalaisten elämä alkaa kuitenkin kaupungeista ja siirtyy ulospäin.

New York'in pormestari Bill de Blasio'sta tuli ensimmäinen poliitikko, joka tarttui tilaisuuteen vaatia 
rokotepasseja.

Huolimatta siitä, mitä joku yrittää kertoa sinulle, amerikkalaisten erottelu rokotusstatuksen 
perusteella tapahtuu ensimmäistä kertaa historiassa. Sitä ei ole koskaan yritetty, ei 1920-, 30- ja 40
-lukujen polio- tai isorokkoepidemioissa, eikä Espanjan kuumeen aikana. Ei koskaan.

De Blasio määräsi yritykset kieltämään palvelun rokottamattomille, joita on 30% kaupungin 
väestöstä. Nähtäväksi jää, miten de Blasio panee tämän määräyksen täytäntöön. Aikooko hän 
pyytää poliisia sulkemaan yritykset, jotka eivät vaadi asiakkaitaan näyttämään paperinsa?

New York'in osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo tavoittelee myös rokotuspassivaltuuksia koko 
valtiossa, mutta tietää, että hänen on oltava hieman diplomaattisempi lähestymistavassaan.

"Yksityiset yritykset, pyydän ja ehdotan niille, päästäkää sisään vain rokotettuja, päästäkää sisään 
vain rokotettuja", Cuomo sanoi lehdistötilaisuudessa  2. elokuuta.

"Uskon, että se on oman liiketoimintasi edun mukaista", hän sanoi, "pyörittää firmaa vain 
rokotetuille ... Meillä on sovelluksia, sanokaa vain: 'Sinun on näytettävä, että olet saanut 
rokotuksen, kun astut ovesta sisään'".

Toisin sanoen: "Näytä paperisi".

Ajattele, mitä Cuomo tässä sanoo.

Hän ”pyytää” voimakkaasti liikkeenomistajia eliminoimaan 30% osavaltion väestöstä 
potentiaalisten asiakkaidensa alueella ja kohtelemaan heitä epähenkilöinä.

Tämä on puhdasta fasismia ja muistuttaa natsien propagandaa, joka pakotti saksalaiset 
kieltäytymään liiketoiminnasta juutalaisten kanssa.

Jos New York'in liikkeenomistajat kuuntelisivat Cuomo'a, he tekisivät mahdottomaksi 
rokottamattomille ruokkia lapsiaan.



Digitaaliset passit edellyttävät, että ihmiset lataavat skannattavan QR -koodin puhelimeensa, jonka
avulla yritykset voivat tietää, että heidät on rokotettu, ennen kuin heidät päästetään sisään ja 
saavat palvelua [ostaa tai myydä].

Tämä johtaa meidät teknologian uunissa paistuvan digitaalisen ansan toiseen osaan - uuteen 
globaaliin digitaaliseen tunnistusjärjestelmään, joka pystyy toimimaan yhdessä digitaalisten 
terveyspassien ja uuden lääketieteellisen rokotuskompleksin kanssa.

Johtaja tässä teknologian virrassa on ID2020 Alliance, jonka yhteistyöhön kuuluu yli 35 jäsentä, 
mukaan lukien Accenture, Microsoft, Rockefeller Foundation, MasterCard, IBM, International 
Chamber of Commerce, MIT SafePaths ja Bill Gates'in GAVI Global Vaccines Alliance.

Helmikuussa 2021 ID2020 käynnisti yhteistyön nimellä Good Health Pass Collaborative (Hyvän 
terveyden passiyhteistyö) kannustamaan kaikkien monien eri organisaatioiden kehittämiä COVID-
19-rokotteen tunnistussovellusten saumatonta lähentymistä. 

"Paperiset rokotustodistukset voidaan väärentää helposti", ID2020 Alliance varoittaa 
lehdistötiedotteessa. "Terveystodistusten tarkoituksena on todistaa turvallisesti, että henkilö on 
saanut rokotteen tai PCR-testin. Uusi liittoutuma tähtää erityisesti matkoihin varmistaakseen, että 
valtakirjat toimivat rajojen yli, eri toimialojen välillä ja ovat kitkattomia."

"Terveystodistusten tarkoituksena on todistaa turvallisesti, että henkilö on saanut rokotteen tai 
PCR-testin. Uusi liittoutuma tähtää erityisesti matkailuun varmistaakseen, että todistukset toimivat 
yli rajojen, eri toimialoilla ja ovat kitkattomia."

Liittoutuma on julkaissut aiheesta virallisen raportin (white paper) niille, jotka haluavat lisätietoja.

Vielä yksi osa kehittyvää teknofasistista palapeliä on uusi digitaalinen valuutta.

Maailman keskuspankit ovat kehittämässä ohjelmoitavaa digitaalista valuuttaa, joka perustuu 
estoketjuteknologiaan (block chain technology). Se tarkoittaa, että he voivat seurata rahankäyttöäsi
ja sulkea sinut ulos mistä tahansa syystä.

Kansainvälinen Valuuttarahasto (IMF) julkaisi heinäkuussa verkkosivustollaan artikkelin, jossa 
kiitettiin Intiaa globaalina johtajana pyrkimyksessä poistaa käteinen raha. Ja tietysti COVID 
mainittiin paperirahasta poissiirtymisen nopeuttajana. IMF totesi:

"COVID-19 on nopeuttanut kontaktittomien digitaalisten maksujen käyttöä pieniin tapahtumiin, kun 
ihmiset yrittävät suojautua virukselta. Nämä edistysaskeleet perustuvat India Stack'iin – kattavaan 
digitaaliseen identiteetti-, maksu- ja tietohallintajärjestelmään, josta kirjoitamme uudessa paperissa
(Carrière-Swallow, Haksar ja Patnam 2021)."

Kuten voit nähdä yllä olevasta lausunnosta, tavoitteena on kattava digitaalinen identiteetti, joka 
yhdistää ihmisen terveystiedot ja rokotestatuksen pankki- ym. henkilökohtaisesti tunnistettaviin 
tietoihin.

Klaus Schwab varoitti meitä etukäteen siitä ansasta, jota hän ja hänen elitistiset kaverinsa olivat 
asettamassa meille:

"Neljäs teollinen vallankumous johtaa fyysisen, biologisen ja digitaalisen identiteettimme fuusioon",
Schwab kertoi Globaalisten Asioiden Chicagon Kokouksessa (Chicago Council on Global Affairs) 
marraskuussa 2020.

Jo ennen sitä Schwab kirjoitti vuonna 2018 julkaistussa kirjassaan Shaping the Future of the 
Fourth Industrial Revolution:

"Neljännen teollisen vallankumouksen teknologiat eivät pysähdy siihen, että niistä tulee osa meitä 
ympäröivää fyysistä maailmaa – niistä tulee osa meitä.”



"Jotkut meistä jo todella kokevat, että älypuhelimistamme on tullut meidän itsemme laajennus. 
Nykyiset ulkoiset laitteet – puettavista tietokoneista virtuaalitodellisuuskuulokkeisiin – tulevat melko
varmasti istutettaviksi kehoomme ja aivoihimme."

Kun hän kirjoitti näitä suurellisia ajatuksia vuonna 2018, ne kuulostivat todellisuudelle vieraan 
futuristin taivaspiirakkahaaveilta ja harvat kiinnittivät huomiota. COVIDin jälkeen se on edessämme
ja valmis käyttöön.

Teknologisen ohjelman viimeinen osuus hallitsemaan ihmiskuntaa on Big Tech -jättiläiset, jotka 
toimivat yhdessä putsatakseen pois kaikki toisinajattelijoiden äänet Internetistä. Heidän 
perimmäinen tavoitteensa on luoda järjestelmä, jossa kaikilla käyttäjillä on internet-passi, joka 
alistetaan säännöllisille tarkastuksille koskien toimintaasi verkossa.

Big Tech -jättiläiset ovat jo sanoneet jakavansa aktiivisesti tietoa pyrkiäkseen torjumaan "valkoisia 
ylivaltalaisia" alustan Global Internet Forum to Counter Terrorism puitteissa, joka oli aiemmin 
varattu Talebanin ja al-Qaidan maalittamiselle.

PayPal ilmoitti tekevänsä yhteistyötä pahamaineisen marksilaisen järjestön Anti-Defamation 
League kanssa Internetin putsaamiseksi etsien "ääriliikkeitä" ja "hallituksenvastaisia ääniä" 
sulkeakseen niiden PayPal -lahjoituspainikkeet.

Tämän kiinalaistyylisen sosiaalisen pistejärjestelmän alaisuudessa online-rikkomuksiin syylliset 
häväistään ja vaiennetaan julkisesti. Tiedonkerääjille maksetaan naapureistaan ja 
perheenjäsenistään kantelemisesta. Kun sosiaaliset pisteesi laskevat tietyn tason alapuolelle, 
sinusta tulee niin huonomaineinen, että on yhä vaikeampaa löytää työtä, matkustaa lentäen, 
junalla, bussilla tai autolla, saada lainaa tai laittaa lapsesi parempiin kouluihin.

Ne, jotka tarjoavat ”narratiivin” vastaisia tietoja, merkitään, varoitetaan ja lopulta estetään 
"disinformaation" levittäjinä.

Menetät sananvapautesi, mutta se ei ole kaikki.

Tämän päivän yhteiskunnassa poistuminen internetistä tarkoittaa, ettet voi ostaa etkä myydä 
verkossa etkä työskennellä internet-yhteyttä vaativassa työpaikassa.

Niinpä terveyspassit, joita nyt ollaan ottamassa käyttöön maailmanlaajuisesti, estävät sinua 
ostamasta ruokaa ja välttämättömyystarvikkeita, samalla kun tuleva internet-passi estää sinua 
tilaamasta välttämättömyystarvikkeitasi verkossa. Sinulle jää vain pimeät markkinat, olettaen, että 
niitä syntyy sellaisille, joita pidetään "epäpuhtaina" ja "sopimattomina" nykyaikaiseen maailmaan 
johtuen heidän poikkeavista näkemyksistään.

Kaikki nämä teknologiat tulevat yhdistymään Big Data'n, isojen pankkien, Big Tech'in ja ison 
hallituksen leikkauspisteessä. Sosiaaliset luottopisteesi sidotaan nyt paitsi internet-toimintaasi, 
myös pankkitiliisi ja rokotusstatukseesi. Tervetuloa Suureen Nollaukseen, joka tunnetaan myös 
nimellä Uusi Maailmanjärjestys!

Lisää siihen keinoälyn ja kasvojentunnistuksen edistyminen ynnä miljoonittain valvontakameroita, 
niin puhut suljetusta orjien valtiosta, joka saa George Orwell'in kirjan Vuonna 1984 näyttämään 
huviretkeltä puistoon.

Mutta älä valita. Kaikki on "turvallisuutemme vuoksi".

Ihmisiin ei voi luottaa, että he toimisivat oikein, uskoisivat oikeisiin asioihin, eläisivät elämää, joka 
johtaa rauhanomaiseen, onnelliseen yhteiskuntaan. Kaikkien on toteltava uusia isäntiä.

Nyt on aika taistella tätä järjestelmää vastaan. Mutta taistellaksesi sitä vastaan sinun on 
tunnustettava sen olemassaolo ja pysyttävä askeleen verran edellä pahan salaliiton 
pelisuunnitelmaa.



Jossakin vaiheessa ansan luukku sulkeutuu. Silloin on myöhäistä jättäytyä syrjään. Joko 
mukaudut, tai sinusta tulee epähenkilö. Valtion vihollinen.

Nämä kehittyvän teknologian erilliset väylät yhdistetään lopulta luomaan yhteiskunta, jossa kaikkea
ja jokaista ihmistä seurataan digitaalisesti. Ei vain heidän fyysisen kehonsa liikkeitä, vaan heidän 
tekojansa, käyttäytymistänsä, jopa ajatuksiansa.

Eliitti luottaa, että hyväksymme tämän järjestelmän sen varhaisessa, sirpaleisessa vaiheessa.

Useimmat ihmiset ajattelevat osastollisesti (compartmentally). He eivät yhdistä pisteitä ja tulevat 
petetyiksi.

Eliitti ei kerro etukäteen, mitä kaikkia sisältyy neljänteen teolliseen vallankumoukseen. He kertovat 
sinulle vain ne osat, jotka kuulostavat hyviltä - mukavuutta, osallisuutta, turvallisuutta. 

Kun tämä ansan luukku on suljettu, niin on hyvin vaikea päästä ulos sen otteesta.

Originally published at Activist Post - reposted with permission.
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