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Erger dan het COVID-19 vaccin, staan
we voor ‘Game Over’ voor de mensheid?
december 5, 2022

I n de video hieronder interviewt Maria Zeee van
ZeeeMedia computerwetenschapper Aman Jabbi
over het komende internationale vaccinpaspoort,

digitale identiteit, het sociale kredietsysteem dat in het
Westen wordt opgebouwd, en de centrale bank digitale
valuta (CBDC), schrijft Dr. Joseph Mercola.

Al deze factoren komen nu samen om de wereldbevolking te controleren.
Zoals Zeee opmerkt, zal deze digitale gevangenis, die al grotendeels is
gebouwd, de definitieve opsluiting van de mensheid zijn.

Uw digitale identiteit wordt uw digitale gevangenis

In de video neemt Jabbi een presentatie door die de digitale gevangenis
uitlegt die uw digitale identiteit is – met andere woorden, hoe uw digitale
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identiteit verbonden is met het komende sociale kredietsysteem en zal
bepalen wat u wel en niet kunt doen in uw dagelijks leven.

Zoals Jabbi opmerkt, zijn er over de hele wereld al bewakingscamera’s met
gezichtsherkenningssoftware geplaatst. Zij vormen een essentieel onderdeel
van de controlestructuur, en dit toezicht zal worden gekoppeld aan digitale
identiteit, het sociale kredietscore-systeem, het bijhouden van de
koolstofvoetafdruk, CBDC’s en meer.

Gezichtsherkenning is aangeprezen als een groot gemak en beveiliging. Met
gezichtsherkenning hoeft u geen pins of wachtwoorden te onthouden, en
aangezien niemand uw exacte gezicht heeft, zou het uw persoonlijke
rekeningen beter beveiligen.

Maar net als de meeste andere technologieën die onder het mom van
gemak en veiligheid worden aangeprezen, is gezichtsherkenning uiteindelijk
een instrument voor massacontrole en een essentieel onderdeel van uw
individuele digitale gevangenis. Zoals Jabbi uitlegt, is het Chinese
controlesysteem gebaseerd op gezichtsherkenning in combinatie met een
sociaal kredietsysteem.

Hij beschrijft het Chinese sociale kredietsysteem als een feedbacksysteem
dat reageert op basis van uw gedrag. De meeste westerlingen weten niet
dat een identiek systeem al achter de schermen in gang is gezet in westerse
landen – ze hebben het u alleen nog niet verteld.

Gewapende bewaking

Eind 2022 zullen er in de wereld 1 miljard bewakingscamera’s zijn die
gegevens verzamelen en allemaal verbonden zijn met het internet en
kunstmatige intelligentie (AI). De Verenigde Staten hebben de meeste
bewakingscamera’s per hoofd van de bevolking. China staat op de tweede
plaats en het Verenigd Koninkrijk op de derde.

Naast al die gegevensverzameling, verzamelen en delen camera’s en audio-
opnameapparaten in mobiele telefoons, auto’s en slimme apparaten ook
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gegevens, zelfs wanneer u thuis bent.

Al deze gegevens worden vervolgens gebruikt om elke persoon een
individuele score te geven op basis van zijn gedrag, expressie en interactie
met de wereld. Uiteindelijk zal die score – uw sociale kredietscore – bepalen
wat u wel en niet kunt doen, wat u kunt kopen en waar u naartoe kunt
gaan.

Zoals opgemerkt door Jabbi zijn er ook al extra controlemechanismen
ingebouwd in de hardware die wordt geplaatst. Veel slimme lichtmasten
hebben bijvoorbeeld ingebouwde laadstations voor drones, die in de
toekomst zullen worden gebruikt voor wets- en gedragshandhaving. We
zullen grotendeels worden gecontroleerd door AI en machines.

Deze slimme lichtmasten kunnen ook worden bewapend. Ingebouwd zijn
LED incapacitators. LED incapacitators, die soms “kotsstralen” worden
genoemd omdat ze ernstige misselijkheid kunnen veroorzaken, zijn wapens
die zijn ontworpen als een zaklamp en die een extreem heldere, snelle en
goed gerichte reeks “verschillend gekleurde willekeurige pulsen” uitzenden.
Volgens Jabbi kunnen deze lichten ook hersenschade, schade aan de
ruggengraat, ziekte en waarschijnlijk zelfs de dood veroorzaken.

LED in combinatie met radar op sommige slimme palen kan ook worden
gebruikt om mensen met wapens te identificeren, en zou theoretisch
kunnen worden gebruikt als wapen om selectief mensen met wapens uit te
schakelen.

Een nieuw hoofdstuk in het “Sociaal Contract”

Digitale identiteit is door het World Economic Forum (WEF) omschreven als
een nieuw hoofdstuk in het sociaal contract. Het probleem, zoals opgemerkt
door Jabbi, is dat het nieuwe sociale contract van het WEF er een is
waarmee niemand van ons heeft ingestemd. Het wordt gereviseerd door het
WEF en zijn bondgenoten en opgedrongen aan de rest van ons, zonder onze
instemming.
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De overgrote meerderheid van de mensen weet niet eens wat dit nieuwe
sociale contract eigenlijk inhoudt, of hoe het hun persoonlijke dagelijkse
leven en individuele beslissingsvermogen zal beïnvloeden. Dat is, om voor
de hand liggende redenen, nooit volledig in kaart gebracht, want als
iedereen het volledig zou begrijpen, zou vrijwel niemand op aarde het
accepteren. Er zijn immers maar weinig mensen met een normale
intelligentie die het prettig vinden dat hun leven door iemand anders wordt
gedicteerd.

Bron: Wereld Economisch Forum

Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, zal uw digitale identiteit nodig zijn om
alle aspecten van het leven te ontsluiten, van inloggen op internet tot

Great Reset Klaus Schwab's WEF geeft een gids
uit over hoe het publiek te dwingen en te
manipuleren om het COVID-19 vaccin te
nemen
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toegang tot sociale diensten, reizen, eten, winkelen en financiële diensten.
Als uw sociale kredietscore te laag is, kunnen een of meer van deze
aspecten worden uitgeschakeld en voor u onbereikbaar worden gemaakt.
“Dus standaard ben je altijd een gevangene,” zegt Jabbi.

Uw digitale identiteit wordt bevestigd via gezichtsherkenning, en is
gekoppeld aan uw sociale score, CO2-voetafdrukscore en CBDC’s. Naarmate
uw sociale en ecologische voetafdrukscores dalen, daalt ook uw koopkracht.

Zoals Zeee opmerkt, is het internationale vaccinpaspoort dat tijdens de G20-
bijeenkomst van 2022 is voorgesteld, althans op dit moment, DE sleutel tot
de hele inspanning om iedereen in het digitale ID-systeem te krijgen. Het
verhinderen van de invoering van vaccinpaspoorten is dus een centraal
onderdeel van het verzet tegen het digitale gevangenissysteem in zijn
geheel.

U moet ook het vaccinpaspoort afwijzen, tenzij u bereid bent de rest van uw
leven een medische labrat te zijn. Zeee haalt documenten aan waarin staat
dat er tegen 2030 500 nieuwe vaccins klaar zullen zijn die gericht zijn tegen
de meest voorkomende ziekten. Het is waarschijnlijk dat een actuele
vaccinatiestatus een van de vereisten zal zijn om een geldig paspoort te
behouden, dat ook zal dienen als uw digitale identiteit.

Met andere woorden, een weigering van een vaccin kan worden gebruikt
om uw digitale identiteit teniet te doen of te “vergrendelen”, zodat u niets
meer kunt doen, ondernemen of kopen. De vraag is wat die vaccins zullen
zijn. In principe hebt u geen andere keuze dan te voldoen, zelfs als u
gelooft of weet dat een vaccin u kan verwonden of doden, zoals het geval is
met de COVID-vaccins.

Nul vertrouwen systeem

Zodra we digitale identiteit accepteren, is het Game Over voor
de mensheid. ~ Aman Jabbi
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Zoals Jabbi uitlegt, is het nieuwe sociale contract dat door het WEF en zijn
bondgenoten is gecreëerd, een zero-trust systeem. In een fysieke
gevangenis geldt voor gevangenen een zero-trust beleid. Met andere
woorden, de bewakers vertrouwen de gevangenen niet en er zijn
veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat ze zich gedragen. Het
nieuwe openluchtgevangenissysteem dat het WEF voor ogen heeft, is
gebaseerd op hetzelfde uitgangspunt.

Overal waar je komt, moet je bewijzen wie je bent en dat je voldoet aan de
geldende regels. Om voedsel te kopen, moet u zich dus niet alleen
identificeren, zodat uw aankoop permanent kan worden geregistreerd als
een van uw aankopen, maar u moet ook voldoen aan bepaalde
nalevingsnormen, anders werkt uw CBDC niet.

De standaard in dit systeem is ontzegging, dus alles wat u wilt doen –
absoluut alles – moet worden ontgrendeld door uw digitale ID. Zoals Jabbi
opmerkt: “Zodra we de digitale identiteit accepteren, is het Game Over voor

de mensheid.”

Geofencing en Smart Cities vormen de muren van uw gevangenis

Om uw voorwaardelijke toegang tot het leven af te dwingen, zal geofencing
worden gebruikt. Slimme lichtmasten uitgerust met LED incapacitators
kunnen worden gebruikt om te voorkomen dat u buiten uw aangewezen
geofence komt, maar er zijn ook andere geofencing mechanismen. Uw
CBDC kan bijvoorbeeld worden geprogrammeerd om niet te werken buiten
uw district, en uw slimme auto kan worden geprogrammeerd om uit te
schakelen voorbij een bepaalde perimeter. Jabbi bespreekt ook de
onverbiddelijke drang naar slimme steden, die:

Uw mobiliteit beperken en autobezit elimineren
U controleren met bewapende surveillance
Water, elektriciteit en gasverbruik rantsoeneren
Uw spraak in de gaten houden
Uw acties en verblijfplaatsen 24/7 volgen
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Het beest uithongeren

Jabbi haalt een formule aan die is bedacht door de filosofische goeroe Yuval
Noah Harrari van het WEF, om het steeds toenemende vermogen van
technocraten om mensen te hacken te beschrijven: B x C x D = AHH

B staat voor biologische kennis, C is rekenkracht, D is data en AHH is het
niveau van het vermogen om een mens te hacken. Zoals opgemerkt door
Jabbi, is het vermogen om mensen te hacken afhankelijk van een constante
gegevensstroom van de AI.

Het is een “beest-systeem” in de zin dat AI het beest is, en het moet
worden gevoed. Zijn voedsel zijn gegevens, verzameld via een groot aantal
gegevenskanalen zoals camera’s, opnameapparatuur, gezichtsherkenning,
GPS en allerlei sensoren die samen het internet van lichamen vormen. U
kunt hierover meer lezen in “Manufactured Dystopia – Globalists Won’t Stop
Hacking Humans“.

AI is een absoluut cruciaal onderdeel voor het succes van de digitale
gevangenis. Zonder dat kan het niet werken. Het antwoord is dus om het
beest uit te hongeren, en dat doen we door onze gegevens achter te
houden. “Geen enkele hoeveelheid wetgeving kan dit tegenhouden,” zegt
hij, “het moet door de mensen worden gedaan.” Kortom, we moeten
weigeren de technologieën te gebruiken die onze gegevens verzamelen.

We zullen ze niet allemaal kunnen vermijden. Slimme lichtmasten en
verkeerscamera’s kunnen bijvoorbeeld niet worden vermeden, tenzij je
bepaalde gebieden vermijdt, waaronder je eigen straat. Maar er zijn er veel
die we kunnen vermijden, zoals slimme horloges, fitnesstrackers, slimme
thermostaten, slimme tv’s, AI-assistenten en Ring bewakingscamera’s, om
er maar een paar te noemen.

WEF wil AI gebruiken om censuur van
"desinformatie" te automatiseren
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We kunnen ook op lokaal niveau vechten tegen de uitbreiding van
gezichtsherkenningscamera’s en 5G, en we kunnen het komende
vaccinpaspoort en de opmars naar virtual reality weigeren. Zoals opgemerkt
door Jabbi, is één manier waarop mensen heimelijk in de digitale
gevangenis worden geleid, het vertrouwen op apps die gemak bieden, zoals
apps waarmee je eten of vervoer kunt bestellen.

Uiteindelijk zullen ze apps op je telefoon uitfaseren en overbrengen naar
virtual reality googles, zodat je in de virtuele wereld moet zijn om ze te
kunnen gebruiken. Het is belangrijk te begrijpen waarom dit wordt gedaan.
Het is om u dieper in het digitale gevangenissysteem te dwingen, dat
digitale klonen en een groot deel van uw leven in een virtuele realiteit
omvat.

China demonstreert komende gevangenisstaat

Momenteel wordt China opgeschrikt door massale protesten tegen het NUL-
COVID beleid waarmee tientallen miljoenen mensen wekenlang in hun
huizen worden opgesloten. Je zou denken dat een Amerikaans bedrijf als
Apple zou staan voor Amerikaanse waarden als vrijheid, maar nee, dat doet
het niet. Het werkt samen met de Chinese regering om afwijkende
meningen de kop in te drukken.

Zoals Bloomberg1 op 9 november 2022 meldde, beperkt Apple het delen
van bestanden op zijn iPhone door AirDrops van niet-contactpersonen te
beperken tot 10 minuten. De draadloze functie voor het delen van
bestanden werd gebruikt om foto’s en video’s van de protesten te delen,
waardoor meer mensen werden aangemoedigd om mee te doen.

Volgens Bloomberg is de wijziging alleen doorgevoerd voor telefoons die in
China worden verkocht, maar Apple zegt van plan te zijn dezelfde beperking

Onthulling van de Methode
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wereldwijd in te voeren. Waarom? Voorspellen ze elders anti-
regeringsprotesten?

Volgens een Twittergebruiker genaamd Songpinganq,2 toont de
bovenstaande video iPhone-arbeiders die in botsing komen met de politie
over het Zero-COVID-beleid van het land. Als reactie hierop zou de Chinese
regering de COVID-paspoorten van de demonstranten allemaal op afstand
hebben omgezet in “rood”, waardoor ze openbare ruimtes niet kunnen
betreden.

Als zij bijvoorbeeld een gebouw proberen binnen te gaan – inclusief
wooncomplexen – gaat er een alarm af en worden zij aangehouden en
begeleid naar een quarantainekamp, waarvoor zij overigens moeten
betalen. Zo gemakkelijk is het voor de overheid om ongewenste personen
uit de samenleving te verwijderen zodra dit soort controlesysteem is
ingevoerd.

(Voor de goede orde: ik kan niet bevestigen dat de getoonde video
inderdaad van iPhone-medewerkers is, of dat zij specifiek protesteren tegen
de COVID-maatregelen. Hoe dan ook, het uitgangspunt blijft waar, namelijk
dat de overheid grote massa’s mensen op afstand zou kunnen controleren,
via hun digitale identiteit/vaccinpaspoort).

De onderstaande video3 zou afkomstig zijn uit een Chinees
quarantainekamp. Een gezondheidswerker loopt door het complex en meet
de lichaamstemperatuur van de gedetineerden. De tweede video4 toont de
binnenkant van een quarantainebox.

De wereld begint het te beseffen

Het goede nieuws is dat mensen over de hele wereld zich beginnen te
realiseren wat er gebeurt. Zoals uitgelegd door rechtsfilosoof Eva
Vlaardingerbroek (video hierboven), is de reden waarom er nu massale
protesten zijn in Europa dat ze zich realiseren dat het COVID-vaccin-
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paspoortsysteem dat in Europa is uitgerold een controlesysteem is dat geen
vervaldatum heeft. Ze beseffen dat het bedoeld is om permanent te zijn, en
dat het zal worden uitgebreid.

In de onderstaande video beschrijft een jonge Chinese man hoe de digitale
ID, CBDC’s en het sociale kredietsysteem in China werken. In 2017 hadden
ze al de technologie om automatisch boetes van je rekening af te schrijven
voor overtredingen zoals bij rood oversteken, en het controlenetwerk wordt
alleen maar groter en geavanceerder.

Is dit wat wij in het Westen willen? Is dit wat u wilt voor uw kinderen en
kleinkinderen? Zo niet, dan moet u deelnemen aan de beweging om dit te
voorkomen, en dat begint met veranderingen in uw eigen leven om het
beest van uw persoonlijke gegevens af te hongeren, en uw familie en
vrienden voor te lichten over deze noodzaak.

Bronnen en referenties

 Bloomberg November 9, 2022
 Twitter Songpinganq November 22, 2022
 Twitter Songpinanq November 22, 2022 Video 2
 Twitter Songpinganq January 9, 2022

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of
gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een
directe link worden gegeven.

Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

1

2

3

4

GREAT RESET DOSSIER

 Dutch

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-10/apple-limits-iphone-file-sharing-tool-used-for-protests-in-china?leadSource=uverify%20wall
https://twitter.com/songpinganq/status/1595456780557062144
https://twitter.com/songpinganq/status/1595067358086922246
https://twitter.com/songpinganq/status/1480157517485203463
https://www.frontnieuws.com/category/great-reset/
https://telegram.im/@FrontnieuwsCom

