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LOS ANGELESIN KAUPUNGINVALTUUSTO 
ÄÄNESTÄÄ 13-0 LUODAKSEEN 
ROKOTEPASSIVYÖHYKKEEN, JOKA 
KIELTÄÄ ROKOTTAMATTOMAT 
BAAREISTA, RAVINTOLOISTA, 
KONSERTEISTA JA ELOKUVISTA
Los Angelesin kaupunginvaltuusto äänestää 13-0 rokotuspassien luomiseksi julkisille 
sisätiloille, kuten ravintolat, elokuvateatterit ja konsertit. Kaupungin lakimies Mike Feuer on
jo hyväksynyt ajatuksen, jota hän kutsuu periaatteeksi "Ei pistosta, ei sisäänpääsyä". 
Mediumin artikkelissa tällä viikolla hän kirjoittaa: "Niiden, jotka hylkäävät tämän vastuun, 
pitäisi väliaikaisesti menettää osa yhteiskunnallisista oikeuksista, kunnes heidän holtiton 
käytöksensä ei enää vaaranna meitä muita."

NOW THE END BEGINS: 

Los Angelesin kaupunginvaltuusto äänesti 
tänään 13-0 saadakseen kaupungin lakimiehen 
valmistelemaan määräyksen, jossa vaaditaan 
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ihmisiä osoittamaan todisteet ainakin 
osittaisesta rokotuksesta COVIDia vastaan 
päästäkseen useimpiin kaupungin julkisiin 
sisätiloihin, mukaan lukien ravintolat, baarit, 
kuntosalit, konsertit, elokuvateatterit ja jopa 
”vähittäiskaupat”.

Tiedän, että monet, jotka lukevat artikkeleitamme, eivät pitäydy hypoteesiimme, jonka 
mukaan Emmanuel Macron on Raamatun laittomuuden ihminen ja hyvä niin. Täällä 
NTEB:ssä me kannustamme avointa ja vapaata keskustelua. Pidä kuitenkin mielessäsi, 
että aina, kun näet suurkaupungin Amerikassa tai valtion jossakin päin maailmaa 
ilmoittavan rokotuspasseista ja pakollisista rokotteista, ne kaikki noudattavat Emmanuel 
Macron'in esimerkkiä.

”Katsokaa kansoja, katsokaa, kauhistukaa ja ihmetelkää, sillä minä teen teidän päivinänne
teon, jota ette uskoisi, jos siitä kerrottaisiin.” Habakuk 1:5 (Raamattu Kansalle mukaan)

Kerroimme sinulle COVID 1.0:n alkuvaiheessa vuonna 2020, että kaikki tämä tulisi 
muuntumaan ja muuttumaan (morph and change), mutta että se ei koskaan menisi pois, ja
juuri näin on käymässä juuri nyt.

Viime vuonna olimme fyysisesti suljettuna, nyt sulkeminen tulee digitaalisen rokotuspassin 
muodossa, josta ei ole pakoa. Sitä kutsutaan syystä maailmanlaajuiseksi verkoksi (World 
Wide Web); verkko pyydystää saaliin ja syö sen sitten.

Ihmiset närkästyvät, kun vertaat rokotuspasseja Natsi-Saksan keltaiseen tähteen, mutta 
sinun täytyy olla kuuro, mykkä ja sokea, jos et näe näiden kahden vaikutuksia ja 
yhtäläisyyksiä. Haluatko tietää viisaimman teon, mitä Einstein koskaan teki? Hän lähti 
Saksasta vuonna 1932. Oletko sinä yhtä fiksu kuin Einstein? Muista kaikkien aikojen 
viisaimman miehen, kuningas Salomon, sanat, kun hän kirjoitti:

“Mitä on ollut, sitä vastakin on; ja mitä on tapahtunut, sitä vastakin tapahtuu. Ei ole mitään 
uutta auringon alla.” (Srn. 1:9)  Ymmärsitkö?

Los Angelesin kaupunginvaltuusto äänestää 13-0 
rokotuspassien luomiseksi julkisiin sisätiloihin, 
kuten ravintolat, elokuvateatterita ja konserttisalit.

FROM DEADLINE: Valtuuston puheenjohtaja Nury Martinez — joka on tällä hetkellä 
tulossa pormestariksi, kun Eric Garcetti jättää viran — ja valtuuston jäsen Mitch O'Farrell 
esittelivät ehdotuksen viime keskiviikkona.

"COVID-19 voitaisiin hävittää, jos meillä olisi joukkorokotuksia kautta maan ja kaikkialla 
maailmassa", O'Farrell sanoi, ennen kuin mainitsi Yhdysvaltojen historian, joka on 
hävittänyt isorokon ja suurimmaksi osaksi polion rokotusten kautta. ”Miksi ihmeessä se on 
OK vuonna 2021, että yli 30 ihmistä kuolee Los Angelesin piirikunnassa COVIDiin kolmen 
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päivän aikana, mukaan lukien 11-vuotias tyttö, kun meillä on rokote, joka olisi voinut estää 
tuon kaiken ja joka on kaikkien saatavilla ", O'Farrell sanoi.

"Tämä ei ole rokotuspakko ... emme aio kieltää keneltäkään mahdollisuutta päästä 
olennaisiin asioihin, ruokaan, lääkkeisiin jne. rokotuksesta riippumatta ... mutta se, mikä on
moraalitonta, on, ettei rokottauduta, vaan päätetään kuunnella jotakin harhaista paasausta
Twitterissä”, hän lisäsi.

Asetus olisi samanlainen kuin New Yorkissa hiljattain julkistettu politiikka, mutta se olisi 
rajoittavampi sisällyttämällä vähittäiskaupat. New Yorkin käytäntö rajoittaa pääsyä vain 
enemmän viihdekeskeisiin paikkoihin, kuten ravintolat, kuntokeskukset ja teatterit. 

KAUPUNGIN LAKIMIES MIKE FEUER ON JO HYVÄKSYNYT AJATUKSEN, JOTA HÄN 
KUTSUU PERIAATTEEKSI "EI PISTOSTA, EI SISÄÄNPÄÄSYÄ". ARTIKKELISSA 
MEDIUM.COM'ILLE TÄLLÄ VIIKOLLA HÄN KIRJOITTAA: "NIIDEN, JOTKA HYLKÄÄVÄT 
TÄMÄN VASTUUN, PITÄISI VÄLIAIKAISESTI MENETTÄÄ OSA YHTEISKUNNALLISISTA
OIKEUKSISTA, KUNNES HEIDÄN HOLTITON KÄYTÖKSENSÄ EI ENÄÄ VAARANNA 
MEITÄ MUITA."

Siinä myös kehotettiin lainsäädäntöpääanalyytikkoa työskentelemään Community 
Investment for Families -osaston ja kaupungin lakimiehen kanssa palautteen pyytämiseksi 
vanhemmilta, vanhempain ryhmiltä, opettajilta, lastenlääkäreiltä ja lastenhoitopalveluja 
tarjoavilta voittoa tavoittelemattomilta järjestöiltä ja yrityksiltä tietojen saamiseksi parhaista 
käytännöistä kuinka suojata alle 12 -vuotiaat lapset, koska tämä ikäryhmä ei ole oikeutettu 
rokotteeseen.

Valtuuston puheenjohtaja Martinez sanoi: ”Haluan olla hyvin selvä jostakin asiasta ja 
olen kuullut tämän sosiaalisessa mediassa ja ihmisiltä, jotka soittavat, että heillä on oikeus
olla käyttämättä rokotetta eli olla rokottamatta. Valitettavasti tämä väite ei vain toimi 
minulle ”, Martinez sanoi ennen äänestystä keskiviikkona. "Sinun rokottamattomuutesi 
vaikuttaa kaikkien muiden terveyteen. Joten se väite, että sinulla on oikeus olla 
käyttämättä rokotetta eli olla rokottamatta, ei enää toimi.” READ MORE  

Esityksessä kehotettiin myös lainsäädäntöpääanalyytikkoa työskentelemään 
taloudellisen työvoima- ja kehitysosaston sekä kaupungin lakimiehen toimiston kanssa 
sen päättämiseksi minkä tyyppiset julkiset tilat tulisi sisällyttää käyttäen palautetta 
yrityksiltä, elinkeinoelämän järjestöiltä ja valtuuston toimistoilta.

USEAT IHMISET SOITTIVAT KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSEEN 
VASTUSTAAKSEEN MAHDOLLISTA ASETUSTA JOTKUT VÄITTÄEN, ETTÄ 
ROKOTTEET OVAT ITSESSÄÄN TAPPAVIA JA TOISET SANOEN, ETTÄ SE OLI 
ERÄÄNLAINEN EROTTELU JA VERRATEN SITÄ HOLOKAUSTIIN.

Valtuuston jäsen Bob Blumenfield, joka sanoi loukkaantuneensa jälkimmäisestä 
vertailusta, vastasi: ”Kun pyydät joltakulta hänen papereitaan tarkoituksella lähettää hänet
kuolemanleirille, se on täysin päinvastoin kuin pyytää todistusta rokotuksesta, jotta 
voimme pelastaa elämää, se on päinvastoin."
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