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Kanadalainen ilmiantaja esitti suunnitelmat. Ilmoittaja on Kanadan liberaalipuolueen strategisen 

suunnittelun komiteassa, joka toimii Kanadan pääministerin kanslian (PMO) johdolla. 

Maailman johtajat suunnittelevat ottavansa käyttöön uusia alamäkiä. 

 

"The World Debt Reset Program" on ohjelma, joka sisältää yleisen perustulon ja 

rokotusvaatimukset. ”Maailman johtajat valmistautuvat toisen ja kolmannen covid-19 -tapauksen 

aaltoon ja hienosäätävät lukitusstrategioita, jotka pannaan täytäntöön vuoden 2020 lopulla ja 

vuoteen 2021. 

 

Heidän suunnitelmissaan kehitetään uusi maailmantalous, joka tuo lääketieteellisen fasismin 

pysyväksi elämäntavaksi. 

Historialliset alasajot ovat aiheuttaneet massiivisen köyhyyden ja heikentävät edelleen ihmisten 

taloudellista ja elintarviketurvaa, mikä tekee heistä haavoittuvampia ja lopulta tekee heistä 

epätoivoisempia hyväksymään uuden maailmantalouden ja sen fyysiset vaatimukset. 

"The World Debt Reset Program”, uusi maailman velan palautusohjelma sisältää: 

 

-yleiset perustulon 

-digitaalisen valuutan käyttöönoton, 

-matkustamisen rokotevaatimukset 

 

Jatkuva sulkusykli vuoteen 2021 johtaa lopulta kansainväliseen taloudelliseen romahdukseen. 

Hallitukset ympäri maailmaa tarjoavat kansalaisille houkuttelevan ulospääsyn lupaamalla poistaa 

kaikki henkilökohtaiset velat (asuntolainat, lainat, luottokortit jne.) 

 

Yhdysvalloissa tämä ajatus on jo pantu täytäntöön vuonna 2020 Pay check Protection Program 

(PPP) takauslainaohjelmalla, joka antaa anteeksi velan, jos lainanottaja noudattaa erityisiä ohjeita. 

Tulevan taloudellisen romahduksen aikana kaikki lainat annetaan anteeksi, jos kansalainen suostuu 

osallistumaan Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) rahoittamaan Maailman velan 

palautusohjelmaan. Saadakseen kaikki velat anteeksi, kansalaisten on luovutettava kaikkien 

yksityisen omistuksen omistusoikeus, hyväksyttävä yleinen perustulo ja ilmoittauduttava covid-19 

ja covid-21-rokotusohjelmaan. 

 

Kun lukkiutumiset ja taloudelliset seuraamukset alkavat, kansalaiset saavat kaikki aikaisemmat 

vapautensa matkustaa ja kokoontua stadionilla ja julkisilla paikoilla, kunhan he antavat 

henkilötodistuksen, joka osoittaa, että heille on annettu kaikki valtuutetut covid-19- ja covid-21-

rokotukset. Kanadassa kaikkiin maakuntiin ja alueisiin asennetaan pidätysleirejä ihmisten 

pakottamiseksi noudattamaan uusia suunnitelmia. 

 

Kanadalainen ilmiantaja paljasti, että rokotetunnukseen viitataan Kanadassa nimellä Canadian 

Health Pass. Ilmoittaja varoittaa, että maailman johtajat Australiassa, Yhdysvalloissa, Isossa-

Britanniassa, Kanadassa ja Uudessa-Seelannissa pyrkivät "täydelliseen toiseen estosuunnitelmaan”, 

joka on paljon tiukempi kuin ensimmäisen ja toisen vaiheen liikkumisrajoitukset. 

 

Nämä uudet lukituslaskelmat ulottuvat marraskuusta 2020 tammikuuhun 2021 lisäämällä covid-19-

testausta ja tapausten laskemista. Vuoden 2020 tyrannian lukitseminen on vasta alkua paljon 

laajemmalle suunnitelmalle. Tulevat sulkusuunnitelmat ovat yhdenmukaisia Maailman 



talousfoorumin ja Event 201: n hahmottaman Great Reset -suunnitelman kanssa, jotka molemmat 

rahoitti ja aloitti Bill ja Melinda Gates -säätiö. Se pyrkii maailmanlaajuisesti noudattamaan 

rokotekokeita ja ihmisten geneettistä muuntamista. 

 

Pääministerin kansallinen covid -19 neuvoa-antava toimikunta (perustettu maaliskuussa 2020) 

neuvoo ja ajaa nyt Kanadan pääministeriä sekä Canberran pääministerin kabinettia toteuttamaan 

nämä totalitaariset suunnitelmat. Ilmiantajan mukaan vähintään 30 prosenttia valiokunnan jäsenistä 

vastustaa voimakkaasti näitä suunnitelmia, mutta heidän äänensä hukkuu. On tehty "hyvin selväksi, 

ettei mikään pysäytä suunniteltuja tuloksia", sanoi ilmiantaja. 

 

Kanadan pääministerin kanslia on laatinut suunnitelman, joka sisältää toissijaisen lukituksen 

joulukuuhun 2020 mennessä, ja jolla pannaan täytäntöön rajoituksia jatkuvasti, alkaen suurista 

pääkaupunkiseuduista ja laajentamalla ulospäin. Media ennustaa, että päivittäiset covid-19 -

tapaukset ylittävät testikapasiteetin, ja niitä on rajoitettava käyttämällä täydellistä ja toissijaista 

lukitusta, joka on paljon tiukempi kuin ensimmäinen ja toinen vieritysvaihe. 

 

Työttömyysohjelma konfiguroidaan yleiseksi perustulo-ohjelmaksi ensimmäisen vuosineljänneksen 

loppuun mennessä 2021. Kun rokotteet otetaan käyttöön, kaikista virusten mutaatioista ja 

rokotevammoista syytetään "kolmatta aaltoa", johon kuuluu korkeampi kuolleisuus ja suurempi 

infektio. Jokainen, joka ei suostu rokotteisiin, menettää oikeuden matkustaa vapaasti, ja hänet joko 

pidätetään eristyskeskuksissa tai tarkkaillaan kotiarestissa, kunnes hän suostuu noudattamaan sitä. 

Tänä aikana lääketieteelliset laitokset saavuttavat huippukapasiteetin, ja hallitus vahvistaa 

lukitusrajoituksia toteuttamalla kolmannen lukituksen neljännesvuosittain 2021. 

 

Tämän seurauksena on odotettavissa suuri varastovaje, toimitusketjun hajoaminen ja talouden 

epävakaus, koska kaikki ihmiset ovat hyväksyneet yleisen perustulo-ohjelma nälän, kodittomuuden 

ja kansalaislevottomuuden hillitsemiseksi. Vuosineljännekseen mennessä hallitusten odotetaan 

sijoittavan sotilashenkilöstöä suurille pääkaupunkiseuduille ja teille luodakseen matkapisteitä. 

Nämä taktiikat on jo testattu vuonna 2020. 

 

Kaikki, jotka ovat riippuvaisia näistä järjestelmistä, pakotetaan noudattamaan Health Pass -

rokotusohjelmaa. Jokainen, joka on eri mieltä, katsotaan "kansanterveysuhaksi" tai "valtion 

viholliseksi". Tiedottaja kertoi: ”Toisinajattelijoita ei siedetä. Pohjimmiltaan meille kerrottiin, että 

meidän velvollisuutemme oli keksiä suunnitelma varmistaaksemme, ettei tätä koskaan tapahtuisi. 

Meille myös kerrottiin, että osallistuminen oli yksilön edun mukaista. Kun useat valiokunnan 

jäsenet halusivat saada vastauksen, meille kerrottiin, että ne, jotka kieltäytyivät, asuisivat ensin 

lukitusrajoitusten alaisuudessa loputtomiin. Ne, jotka kieltäytyvät osallistumasta velan 

anteeksiantamisohjelmaan, katsotaan yleisen turvallisuuden riskiksi ja siirretään eristyslaitoksiin. 

Näissä tiloissa heille annettaisiin kaksi vaihtoehtoa, he osallistuisivat velan 

anteeksiantamisohjelmaan ja heidät vapautettaisiin, tai he pysyisivät määräämättömän aikaa 

eristyslaitoksessa vakavan kansanterveysriskin luokituksessa ja heidän kaikki omaisuutensa 

takavarikoitaisiin. 


