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Rokotepassin avulla kohti digitaalista diktatuuria

[Tämä artikkeli julkaistiin alun perin seurakuntalainen.fi -sivustolla 9.9.2021, mutta se sensuroitiin 
muutama tunti artikkelin julkaisun jälkeen]

Lähde: https://tapio.blog/kirjoitukset/rokotepassin-avulla-kohti-digitaalista-diktatuuria/

KIRJOITTANUT

TAPIO PUOLIMATKA

McGillin yliopiston professori Douglas Farrow esittää mielenkiintoisia näkökohtia nykyisestä 
koronapandemiasta ja siihen liittyvistä poliittisista pyrkimyksistä kirjoituksessaan The Emerging 
Nova Huta (Douglas Farrow (academia.edu)

Farrow analysoi sitä, mihin koronapandemian ratkaisuksi kehitetyt toimenpiteet voivat 
pahimmillaan johtaa. Farrow pohtii asiaa lähinnä teologisesta ja eettisestä näkökulmasta rohkaisten 
kristittyjä lähestymistapaan, joka on sopusoinnussa evankeliumin kanssa.

Keinotekoinen pandemia

Koronaviruksen aiheuttamia kuolemia lisäsivät säädökset, jotka kielsivät tehokkaiden varhaisten 
hoitojen käytön ja sensuroivat niitä koskevan tiedon. Kuolintilastoja edelleen paisutti se, että kaikki 
”koronakuolemiksi” luokitellut eivät itse asiassa olleet koronakuolemia. Suomessa THL vasta 
protestien jälkeen myönsi tilastoissa käytetyn käsitteen ”koronakuolema” tarkoittavan sitä, että 
henkilöllä oli diagnosoitu koronaviruksen aiheuttama tauti kuukauden sisällä ennen kuolemaa. 
Todellinen kuolinsyy saattoi olla jokin perussairaus tai vaikka liikenneonnettomuus. Tartuntalukuja 
nostettiin käyttämällä sopimatonta PCR-testiä, jonka avulla luotiin vaikutelma, että monet terveet 
ihmiset olivat sairaita. Tämän pohjalta käynnistettiin propagandakampanja, jonka avulla luotiin 
väestöön pelkoa. Pelon avulla väestöä valmistettiin tuleviin yhteiskunnallisiin toimenpiteisiin.

Tehokkaat varhaisen hoidon muodot kiellettiin ja niitä koskeva tieto sensuroitiin, koska tehokkaan 
varhaisen hoidon ollessa tarjolla kokeellisille geeniterapia-rokotteille ei olisi voitu antaa 
hätäkäyttölupaa. Nyt kun sadat miljoonat ihmiset ovat saaneet rokotuksen, valtaeliitin on 
mahdotonta olla antamatta rokotteille virallista myyntilupaa, vaikka rokotteisiin liittyy vakavia 
haittavaikutuksia ja kuolemia.
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Koronarokotteiden tehottomuus ja haittavaikutukset peitetään

Lupauksista huolimatta koronarokotukset eivät ole tehokkaasti onnistuneet estämään tartuntoja ja 
tartuttavuutta. Eniten rokotetuissa maissa kuten Israelissa tauti näyttää alun suotuisan kehityksen 
jälkeen pahenevan. Valtaapitävät syyttävät ongelmista rokottamattomia, koska he eivät halua 
tunnustaa antaneensa harhaanjohtavaa tietoa ja heikentäneensä yhteiskunnan elinvoimaa 
kokeellisella geeniterapialla ja ylimitoitetuilla sulkutoimilla.

Koronarokotteet ovat tuottaneet suuren määrän haittavaikutuksia ja kuolemia, mutta niitä 
vähätellään tai jätetään kokonaan huomiotta. Rokotteisiin liittyviä ongelmia koskevaa tietoa ei 
lasketa yleisön saataville. Viruksen aiheuttamia haittoja sen sijaan liioitellaan julkisessa 
tiedotuksessa.

Koronaviruksen hallitsemiseksi toteutetut sulkutoimet ovat tuottaneet paljon enemmän haittaa kuin 
itse koronaviruksen aiheuttama tauti. Samalla kun rokotetuottajat ovat ansainneet miljardeja 
dollareita, koronapandemian ylimitoitetuilla hoidoilla on tuhottu miljoonien tai miljardien ihmisten 
suunnitelmat, oikeudet, vapaudet, terveys ja tasapaino.

Rokote-epäröinnin nujertaminen ja keinotekoinen immuniteetti

Toistuvien rokotusten avulla ihmisten luonnollinen immuniteetti hiipuu ja se korvataan 
lääketeollisuuden tuottamalla keinotekoisella immuniteetilla. Pyrkimyksenä on digitalisoida 
terveydenhoito ja saattaa voimaan rokotepassit, joiden avulla ihmisiä voidaan hallita ja valtaa 
keskittää. Rokotepassien avulla kansalaisten liikkumista kotimaassa ja ulkomailla voidaan valvoa ja
hallita.

”Rokote-epäröintiä” pyritään tehokkaasti nujertamaan. Jumalan antama luonnollinen 
immuunijärjestelmä halutaan korvata lääketeollisuudesta riippuvaisella keinotekoisella 
immuunijärjestelmällä, jota on jatkuvasti säädettävä usein toistuvien tehosterokotteiden avulla. 
Tästä järjestelmästä saamme esimakua Israelissa, jossa miljoonat ovat vuoden sisällä saaneet jo 
kolme koronarokotetta ja neljäs rokote on suunniteltu ensi vuoden alkuun. Tehosterokotteista 
huolimatta tartunnan saaneiden ja sairaalahoitoa tarvitsevien määrät ovat maailman korkeimpia.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau on tilannut kanadalaisille jo kymmenen koronarokotteen 
sarjan, yhteensä 400 miljoonaa koronarokotetta. Rokotepassien käyttöönotto mahdollistaa vähitellen
koko ihmiskunnan siirtämisen digitaalisen identiteetin alueelle, jossa heidät voidaan alistaa 
tehokkaalle biovalvonnalle. Karanteenileirejä suunnitellaan niitä varten, jotka vastustavat asetettuja 
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liikkumisrajoituksia ja jotka leimataan kansanvihollisiksi.

”Rokote pelastaa”

Pelkokampanjan ohjaamina kansakunnat ovat kuvitelleet olevansa kuoleman vaarassa 
koronaviruksen takia. Monet ovat uhranneet vapautensa, omaisuutensa, kehonsa, jopa elämänsä, 
antaakseen rikkautta ja valtaa harvoille. Monet kirkot ja seurakunnat ovat myös alistuneet pelolle ja 
lopettaneet sananpalveluksen ja sakramenttien jakamisen.

Sanat Vacina Salva, ”rokote pelastaa” heijastettiin Jeesuksen patsaaseen, joka kohoaan Rio de 
Janeiron kaupungin yläpuolelle. Koska kristityt ovat alistuneet pelkokampanjalle ja etsineet sen 
ohjaamana maanpäällistä pelastajaa, he eivät protestoineet tätä evankeliumin sanomaa halventavaa 
kuvaa vastaan.

J.R. Tolkienia mukaillen yksi vitsiniekka on kuvannut kiihkeää rokoteuskoa näin: ”Yksi piikki 
hallitsee heitä kaikkia. Yksi piikki löytää heidät. Yksi piikki vie heidät pimeyteen ja kahlitsee 
heidät.”

Seurakunnat asettuivat pian tukemaan rokotekampanjaa kiinnittämättä huomiota siihen, että monet 
niistä ihmisistä, joille itse koronaviruksen aiheuttama tauti on vaaraton, ovat kuolleet näiden 
rokotteiden vaikutuksesta. Rokotuksiin kuolleiden todellinen lukumäärä on tällä hetkellä epäselvä.

Monet kristityt ovat myös asettuneet tukemaan pyrkimystä jakaa yhteiskunta rokotettuihin ja 
rokottamattomiin, ja alistaa rokottamattomat jatkuviin uhkavaatimuksiin. On luultavaa, että 
rokotepassien tultua käyttöön monet kirkot ja seurakunnat estävät rokottamattomia osallistumasta 
seurakunnan kokouksiin.

Rokottamattomista yhteiskunnan syntipukkeja

Rokottamattomia vastaan on käynnistetty kiihtyvä julkinen kampanja, jossa rokottamattomista 
tehdään syntipukkeja uusien koronavarianttien aiheuttamiin tartuntoihin. Kuitenkin tutkijoiden 
mukaan juuri perusterveiden massarokotukset edistävät uusien virusvarianttien kehittymistä.

Rokottamattomiin kohdistuvan pelon ja vihan lietsominen vie huomiota pois siitä harhaanjohtavasta
tiedotuksesta, johon yhteiskunnassa on laajamittaisesti syyllistytty. Samalla rokottamattomia 
painostetaan liittymään rokotepassijärjestelmään.
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Päämääränä rokotepassijärjestelmä

Rokotepassijärjestelmä on kaikkien toimenpiteiden vardistresssinainen päämäärä. Sen takia 
Ranskassa ja Australiassa rokottamattomilta kielletään nyt oikeus käyttää julkista liikennettä, ostaa 
polttoainetta tai päästä supermarketteihin ostamaan ruokaa. Yhdysvalloissa ja Kanadassa on esitetty
osavaltioiden välisen liikkumisen rajoittamista ilman rokotepassia. Kokonaisia valtioita suljetaan 
yhden tai kahden tartunnan takia, jotta kansalaiset saataisiin hyväksymään rokotepassijärjestelmä. 
Samasta syystä rokottamattomia kielletään joissakin maissa osallistumasta jumalanpalveluksiin. 
Näitä toimenpiteitä ei vaadi koronaviruksen aiheuttaman taudin hoito – koko ajatus on 
järjenvastainen – vaan uuden rokotepassijärjestelmän käyttöönotto.

Rokotepassien käyttöönotto on seuraava olennainen askel matkalla kohti uutta biodigitaalista 
järjestelmää, joka tulee muuttamaan sen, miten elämme ja teemme työtä. Uusi biodigitaalinen 
järjestelmä tulee muuttamaan käsityksen siitä, mikä on luonnollista tai inhimillistä. Kuten Tse Hao 
Guang toteaa: Uudet tiedonhankinnan menetelmät on omaksuttu, koska on tarve varmistaa 
turvallisuus ja järjestys valvomalla ihmiskehoja suoraan ja hienosyisesti.

Rokotepassit tienä luvattuun maahan

”Rokotepassit esitetään ainoana toimivana tienä takaisin luvattuun maahan, josta olemme joutuneet 
pakolaisiksi. Todellisuudessa rokotepassit vievät meidät kohti digitaalista diktatuuria, jota 
länsimaiden valtaapitävät haluavat ja josta Kiinan hallitsijat jo tietyssä määrin nauttivat. Sillä niiden
avulla saavutetaan kaksi asiaa. Ensinnäkin, ne tekevät mahdolliseksi pakottaa ihmiset mukautumaan
sekä paikallisiin että maailmanlaajuisiin määräyksiin. Näin länsimaat muutetaan yhdessä yössä 
suhteellisen yksilöllisen vapauden alueista alueiksi, joissa vastaan hangoittelevilta voidaan kieltää 
kaikki. Toiseksi, ne tekevät mahdolliseksi aikanaan täydellisesti digitalisoida ihmisen identiteetti 
niin, että jokaista ihmistä koskeva laaja ajantasainen tieto on etuoikeutettujen saatavilla. Tämä tekee
mahdolliseksi harvoille manipuloida ja jopa yksityiskohtaisesti ohjata monien ratkaisuja. Syntyy 
’kansalainen’, joka on pelkistetty biometrisen datan järjestelmäksi.”

Jumalan voima diktatuurin keskellä

Jumalan seurakunta laittaa kaikissa tilanteissa luottamuksensa Jumalaan: ”Herra Sebaot on 
kanssamme, Jaakobin Jumala on turvamme.” Vaikka seurakunta tekee yhteistyötä kaikkien vapautta
rakastavien ihmisten kanssa, sen ainoa turva on Jumalassa. Vain Jumalan voima voi voittaa 
teknokraattien tyrannian.
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********************************************************************************

JT: Olen ollut aikaisemmin rokotteiden kannalla, mutta uuden ilmestyksen valossa olen vaihtanut 
mielipidettäni ja uskoani. Tämä on vain ja ainoastaan allekirjoittaneen henkilökohtainen vakaumus 
ja suosittelen jokaista tekemään oman johtopäätöksensä. Kristityt, olkoon kantanne rokotukseen 
mikä tahansa, Kristus auttaa ahdingon läpi. Syytökset, mustamaalaamiset, jaottelut, erittelyt jne. 
ovat tuttua kauraa – vihollinen tekee työtään. Jatkakaa rukouksessa kristityt ja olemme pian 
Punaisen meren ylittäneet ja faarao joukkouneen jää mereen. 
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