Paszporty Szczepionkowe od
początku
były
sekretnym
planem
stojącym
za
totalitarnymi blokadami

CNN ujawniło złowrogi spisek stojący za ciągłą polityką
blokowania przez rząd. Tyrańskie, kontrolujące zamiary stojące
za blokadami rządu zostały ujawnione wszystkim w niedawnej
audycji, w której wystąpili zhańbiona opokoa, Chris Cuomo i
była prezydent Planned Parenthood, dr Leana Wen.
„Musimy wyjaśnić im (Amerykanom), że szczepionka jest biletem
z powrotem do życia sprzed pandemii” – powiedziała Wen. „A
okno na to naprawdę się zawęża. Wspominałeś o tym, jak
wszystkie te stany są ponownie otwierane. Otwierają się
ponownie w 100%”.
„Mamy bardzo wąskie okno, aby powiązać politykę ponownego
otwarcia ze statusem szczepień” – kontynuowała. „Bo inaczej,
jeśli wszystko zostanie ponownie otwarte, to jaka będzie
marchewka? Jak zamierzamy zachęcić ludzi do zaszczepienia się?
” Paszporty Szczepionkowe były cały czas sekretnym planem.

Blokady rządowe są wykorzystywane do wprowadzenia
całkowitego
niewolnictwa,
segregacji
i
dyskryminacji poprzez paszporty szczepień
Blokady rządowe są częścią planu terroryzowania i zmuszania
ludzi do rezygnacji z ich autonomii ciała i umiejętności

krytycznego myślenia, tak aby przemysł szczepionkowy i
technologiczny mógł narzucić wymagania wszystkim ludziom i
stworzyć cyfrowy system nadzoru jako warunek wstępny: „
wolność.” Te cyfrowe systemy nadzoru zniewolą świat skanami
pozwoleń na szczepienia, nadzorem DNA i nakazami medycznymi,
jednocześnie segregując i izolując każdego, kto nie podąża za
nimi. Trwająca tyrania blokad i edyktów medycznych jest po
prostu programem szkolenia behawioralnego, który zmusza ludzi
do szukania pozwolenia na swoją wolność i życia w strachu
przed fałszywymi władzami.
Te Paszporty Szczepionkowe uczą każdego, aby zrezygnowali ze
swoich nieodłącznych wolności, zmuszając ludzi do ubiegania
się o pozwolenie od fałszywych władz w celu gromadzenia się,
podróżowania, kupowania, sprzedawania i uczestniczenia w
demokracji. Jeśli system ten zostanie wdrożony, wolność
zostanie całkowicie zapomniana. Medyczni faszyści i centralni
planiści od lat spiskują, aby kontrolować życie ludzi i łączą
siły z dużymi technologiami, korporacjami i dużymi decydentami
rządowymi, aby osiągnąć swoje cele.
W grudniu 2020 r. te systemy paszportów szczepionkowych były
już na zaawansowanym etapie rozwoju w Wielkiej
Brytanii. London Guardian Today udokumentowało kilka kont w
2020 roku, gdzie ministrowie zdrowia kłamali publicznie o
istnieniu paszportu szczepionkowego. Minister Michael
Gove powiedział opinii publicznej, że nie ma planów wydawania
„paszportów szczepionkowych”, które wymagałyby od ludzi
szczepienia, aby wejść do barów, restauracji i innych
miejsc. Teraz brytyjski minister ds. szczepionek Nadhim Zahawi
mówi szczerze o aplikacji „track and trace” NHS, która
rejestruje informacje o statusie szczepień i stosuje je w
rządowej polityce blokowania. Infrastruktura paszportów
szczepionkowych w Wielkiej Brytanii obejmuje skany
rozpoznawania twarzy, które wiążą biometrię i status
szczepionek razem, aby ograniczyć i kontrolować ludzi w całym
społeczeństwie.

Paszporty szczepionek, kiedyś uważane za teorię
spiskową, były opracowywane od ponad roku
Szwajcarska firma konsultingowa Zühlke Engineering
zaangażowała się w aplikację NHS służącą do namierzania i
śledzenia 17 grudnia 2020 r. The Guardian ujawnił plan, który
„szczegółowo analizuje możliwe postawy opinii publicznej w
odniesieniu do certyfikatu Covid, nazywanego czasem krajowym
paszportem Covid. ” Ten system paszportowy „wykorzystywałby
status szczepień, niedawny negatywny test Covid lub dowód
obecności przeciwciał koronawirusa, aby umożliwić ludziom
dostęp do potencjalnie zatłoczonych miejsc, gdy kraj się
otworzy”.
Wymagania testów na COVID-19 były jednym z pierwszych kroków w
kierunku wprowadzenia tych totalitarnych paszportów. Te
upoważnienia do pobierania wymazów DNA powoli uczyły jednostki
rezygnacji ze swoich praw, robiąc im pranie mózgu, aby
wierzyli, że są winni i muszą udowodnić swoją niewinność, aby
podróżować. Nieuczciwe pobieranie wymazów zdrowych ludzi jest
obecnie zastępowane wymaganiami dotyczącymi szczepień.
Certyfikaty covid oparte na aplikacji obejmują kody QR, które
są połączone z aplikacją NHS. Te kody QR służą do zapewniania
osobom stosującym szczepionki wyłączny dostęp do niektórych
miejsc. Oficjalna przepustka Covid to cyfrowy dowód
tożsamości,
który
zasadniczo
tworzy
dwupoziomowe
społeczeństwo, które dyskryminuje i segreguje niewinnych
ludzi, pozbawiając ich rzetelnego procesu, oskarżając ich o
rozprzestrzenianie chorób, których nie mają, i wykluczając ich
z reszty społeczeństwa. W praworządnych krajach, ten paszport
szczepionkowy powinien być martwy w chwili powstania, ponieważ
z góry narusza prywatność medyczną osób i zamienia ludzi we
własność, z zastrzeżeniem wymagań dotyczących ciała. Paszporty
szczepionkowe, kiedyś uważane za teorię spiskową, są obecnie
narzucane ludziom jako znak bestialskiego systemu.
W zeszłym roku rząd brytyjski podpisał z wieloma firmami umowę

na opracowanie „covid’owych paszportów wolności”. Kiedy
premier Boris Johnson zasugerował, że puby będą mogły
korzystać z przepustek szczepionkowych według własnego
uznania, szybko nastąpił sprzeciw. Borys okazał się hojny,
kiedy rzucił ludziom kość i ogłosił, że puby i restauracje
będą zwolnione z tych wymagań. Paszport Szczepionkowy jest
sprzedawany społeczeństwu w najbardziej drakońskiej formie,
dzięki czemu populacje mogą powoli zostać osłabione i
zaakceptować elementy jego ucisku. Oszustwo i ucisk Paszportu
Szczepionkowego to rodzaj sądownie nakazanego ataku na wolność
i całkiem możliwe, że jest to nowa wojna światowa.
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