Australijska policja może
porywać
ludzi
z
powodów
medycznych i pozbywać się
wszystkiego
„łącznie
z
bielizną”,
aby
na
siłę
podawać szczepionki

Australijska ustawa o zdrowiu publicznym z 2016 r. Została
zaktualizowana i jest wprowadzana w życie, wyzwalając horrory
państwowej policji medycznej, których nie widziano od czasu
powstania eksperymentów medycznych na Żydach w nazistowskich
Niemczech. To australijskie prawo daje
uprawnienia organom ścigania i innym

szerokie nowe
„upoważnionym

funkcjonariuszom” do przymusowego krępowania, izolowania i
szczepienia kogokolwiek chcą. Nowe uprawnienia są tak opisowe,
że dają organom ścigania prawo do „usunięcia wszystkiego, co
osoba ma na sobie, w tym bielizny”.

Funkcjonariusze australijscy mogą aresztować,
zatrzymywać i krępować dorosłych i dzieci w celu
przymusowego szczepienia i zdjęcia odzieży
„Upoważniony funkcjonariusz” może porwać osoby dorosłe lub
dzieci i zmusić te osoby do poddania się obserwacji
lekarskiej, badaniom lekarskim, leczeniu lub obowiązkowym
szczepieniom. Australijskie prawo zezwala funkcjonariuszom na

„użycie rozsądnej siły”, aby upewnić się, że ludzie
przestrzegają dyrektywy dotyczącej zdrowia publicznego.
Funkcjonariusze mogą „zatrzymać i więzić osobę, której dotyczy
wskazanie” i przenieść ją w celu przeprowadzenia eksperymentów
medycznych, przymusowego rozebrania się i przymusowego
szczepienia. Prawo jest podzielone na trzy części,
wyjaśniając, w jaki sposób władze mogą zatrzymać, aresztować,
krępować ludzi.
Zgodnie z częścią 11 rozdział 2 uprawnień dotyczących
poważnych incydentów zdrowotnych, władze mogą przymusowo
zaszczepić podmiot i „usunąć wszystko, co ma na sobie dana
osoba”. Jeśli podmiot odmawia zdjęcia ubrania, władze mogą
zerwać je z ciała, w tym bieliznę.
Pozbawianie ludzi odzieży i godności nie kończy się na
wykorzystywaniu przez władze dorosłych. W ustawie czytamy
dalej: „Jeżeli osoba zaangażowana jest DZIECKIEM lub osobą
upośledzoną, musi (zdjąć ubranie), jeśli to możliwe, w
obecności osoby odpowiedzialnej lub innej osoby, która może
zapewnić dziecku lub osobie niepełnosprawnej wsparcie i
reprezentowanie jego interesów ”.
Te ohydne uprawnienia do gwałtu i znęcania się oraz porwań
medycznych są otwarcie dozwolone, o ile rząd Australii
Zachodniej może ogłosić stan wyjątkowy zdrowia publicznego,
tak jak to zrobiła Australia i większość innych rządów w
odpowiedzi na COVID-19. Australia, podobnie jak wiele innych
rządów, nie zrzeknie się łatwo tych nowo przekazanych
uprawnień. Tak długo, jak ludzie będą istnieć, zagrożenie
infekcją wirusową będzie się utrzymywać, a rządy wykorzystają
ten strach przed wykorzystywaniem kogokolwiek zechcą.

Przymusowe eksperymenty medyczne
naruszają międzynarodowe traktaty

w

Australii

Nowe eksperymentalne leki i szczepionki, które mają powstać,
zostaną narzucone Australijczykom. Premier Australii Scott

Morrison powiedział, że szczepionka przeciwko koronawirusowi
będzie „tak obowiązkowa, jak to tylko możliwe”. Zgodnie z tymi
nakazami zdrowia publicznego każdy, kto sprzeciwia się, może
zostać zatrzymany i odizolowany, jego odzież może zostać
zdjęta, a ciało poddane eksperymentom medycznym i przymusowym
zastrzykom.
Kodeks norymberski, traktat ustanowiony po upadku
nazistowskich Niemiec po Międzynarodowym Trybunale Wojskowym,
jasno określa konieczność świadomej zgody na wszelkie
eksperymenty medyczne na ludziach. Kodeks norymberski jasno
mówi, że eksperymenty powinny unikać fizycznego / psychicznego
cierpienia i obrażeń. Szczepienia nieodwracalnie zostaną
sklasyfikowane jako ryzykowne eksperymenty medyczne, a
podawane ludziom siłą powodują cierpienie fizyczne /
psychiczne. Po pierwsze, szczepienia są produktami wolnymi od
odpowiedzialności, mając na uwadze, że producenci szczepionek
nie przestrzegają żadnych standardów, gdy ich produkty szkodzą
ludziom. Po drugie, szczepienia nie są testowane względem
placebo z podwójnie ślepą próbą; i po trzecie, nie
przeprowadzono
żadnych
badań
porównujących
osoby
niezaszczepione i zaszczepione pod względem ogólnego stanu
zdrowia, siły funkcji odpornościowej, występowania chorób
zakaźnych i mierzalnego rozprzestrzeniania się reklamowanej
choroby zakaźnej.
Po ustanowieniu tego precedensu i dożywotnim oddaleniu
przepisów dotyczących zdrowia publicznego, mieszkańcy
Australii powinni walczyć o swoje prawa, zanim jeszcze
bardziej zostaną pozbawieni ludzkiej godności, ich ciała
zostaną naruszone, ich ubrania zerwane, ich ciała poddane
najnowszym technologiom śledzenia i eksperymentom ze
szczepionkami.
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