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Globalni prevzem Billa Gatesa je uraden 

 

• Svetovna zdravstvena organizacija je prišla v velik spor predvsem zaradi 

svojega financiranja. Ker služi gospodarjem korporacij, je pri spodbujanju 

globalnega zdravja zelo neuspešna. 

• SZO bo tvorila temelj za svetovno vlado, katere naloga bo usklajevanje in 

zagotavljanje globalne biološke varnosti. To postane jasno, če pogledamo 

predlagane spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika(IHR) iz 

leta 2005 in pogodbo SZO o pandemiji (Pandemic Treaty/Accord). 

• Predlagane spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (IHR) 

bodo črtale pojme človekovega dostojanstva, človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin. Prvo načelo v 3. členu IHR iz leta 2005 določa, da se 

zdravstveni predpisi izvajajo "ob polnem spoštovanju človekovega 

dostojanstva, človekovih pravic in njegovih temeljnih svoboščin". Ta 

stavek je črtan. 

• Namesto tega naj bi Mednarodni zdravstveni pravilnik temeljil le na 

"načelih enakosti, vključenosti in koherentnosti". To pomeni, da vas lahko 

prisilijo v vsak medicinski poseg, za katerega menijo, da je v najboljšem 

interesu skupnosti. 

• Spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (IHR) dajejo 

diktatorska pooblastila generalnemu direktorju SZO in neizvoljenim 

regionalnim direktorjem. "Priporočila" SZO bodo pravno zavezujoča za vse 

države članice in bodo nadomeščala vse nacionalne in državne zakone, 

vključno z ustavo ZDA. 
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Kaj je Svetovna zdravstvena organizacija in čemu je pravzaprav 

namenjena? 

 

V zgornjem videoposnetku organizacije Children's Health Defense (CHD) se dr. 

Meryl Nass pogovarja z raziskovalnim novinarjem Jamesom Corbettom iz The 

Corbett Report. Dr. Nass je objavila tudi podlistek z dodatnimi informacijami. 

 

Svetovna zdravstvena organizacija je posebna organizacija v okviru Združenih 

narodov. Prvotno je bila ustanovljena leta 1948, da bi "spodbujala mednarodno 

sodelovanje za izboljšanje javnega zdravja", zdaj pa lahko vidimo, da je 

dolgoročni cilj SZO služiti kot osnova ali osrednji del svetovne vlade, ki usklajuje 

in zagotavlja globalno biološko varnost. 

To postane jasno, če si ogledamo predlagane spremembe k obstoječem 

Mednarodnem zdravstvenem pravilniku (IHR) in novo pogodbo o pandemiji, o 

katerih govorita dr. Nass in Corbett v predstavljenem videoposnetku. 

Podrobnosti o pogodbi sem navedel tudi v članku "Kaj morate vedeti o pogodbi 

SZO o pandemiji". V nadaljevanju se bom osredotočil predvsem na predlagane 

spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (IHR). 

 

Spremembe IHR bodo legalizirale tiranijo 

 

Tudi James Roguski je v članku z dne 16. decembra 2022 preučil, kako SZO 

izkorišča začasno krizo (pandemijo COVID-19) - ki je, mimogrede, že zdavnaj 

mimo - za prevzem trajne oblasti. 

 

"Priporočila" SZO so pravno zavezujoča za vse države članice 
in imajo prednost pred vsemi nacionalnimi in državnimi 
zakoni, vključno z ustavo ZDA. 

 

Tukaj je kratek pregled nekaterih najnevarnejših in najhujših sprememb IHR, ki 

jih nameravajo uvesti, in kaj to pomeni za vse nas. Za več podrobnosti poglejte 
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spodaj navedene reference: 3,4,5. 

 

1. 

Črtanje izrazov "spoštovanje človekovega dostojanstva, človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin"  

- Prvo načelo 3. člena prvotnega IHR določa, da se zdravstveni predpisi izvajajo 

"ob polnem spoštovanju človekovega dostojanstva, človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin oseb". 

 

Predlagana sprememba tega člena črta besedilo "ob polnem spoštovanju 

dostojanstva, človekovih pravic in temeljnih svoboščin oseb". Zdravstveni 

pravilnik mora zdaj temeljiti le na "načelih enakosti, vključenosti in koherence". 

 

Kaj to pomeni?  

Pomislite: "Da bi zaščitili druge, morate nositi masko/ ohranjati socialno 

razdaljo/ biti v karanteni/ si vbrizgavati injekcije", tudi če niste bolni ali iz 

kakšnega razloga ne želite storiti nobene od teh stvari. 

Avtonomija nad vašim telesom bo odpravljena. Ne boste imeli pravice do 

sprejemanja osebnih zdravstvenih odločitev. Tudi če sumite, da bi zaradi 

postopka lahko umrli, se boste morali podrediti, saj gre za to, kar je "najboljše" 

za skupnost. 

Posameznik ne bo pomemben. Človeško dostojanstvo se ne upošteva. Človekove 

pravice niso upoštevane, prav tako ne koncept, da imajo ljudje osnovne 

svoboščine, ki se ne smejo kršiti. 

 

2. 

Druga sprememba je, da ukrepi na področju javnega zdravja ne bodo več 

namenjeni doseganju "ustrezne ravni varovanja zdravja". Namesto tega bo novi 

cilj doseči "najvišjo možno raven varovanja zdravja" brez upoštevanja 

sorazmernosti. Lahko si predstavljamo, kako bo ta sprememba služila kot 

utemeljitev za odpravo osebnih pravic in svoboščin. 

3. 
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Generalni direktor SZO bo imel diktatorska pooblastila - generalni direktor bo 

imel izključno pristojnost, da razglasi začetek in konec mednarodnega izrednega 

stanja na področju javnega zdravja (PHEIC), in izključno pristojnost, da narekuje 

ukrepe (vključno z omejitvami potovanj, maskami, lock-downi, zapiranjem 

poslovnih prostorov in zahtevami glede cepljenja) ter dodeljuje sredstva za 

PHEIC, vključno s financiranjem in izbiro zdravil za proizvodnjo in uporabo. 

 

Te določbe razveljavljajo in nadomeščajo vse nacionalne zakone držav članic, 

vključno z ustavo ZDA. 

Obveznosti iz spremenjenega IHR so pravno zavezujoče in vsaka država članica, 

ki ne upošteva priporočil generalnega direktorja, je lahko kaznovana z različnimi 

mehanizmi, vključno z gospodarskimi sankcijami in embargom. Upoštevajte, da 

je izraz "priporočilo" opredeljen kot "pravno zavezujoč", kar pomeni, da gre za 

ukaz in ne za predlog. 

4. 

Diktatorska pooblastila neizvoljenih regionalnih direktorjev SZO - Imenovani 

(neizvoljeni) regionalni direktorji bodo imeli prav tako pooblastila za določanje, 

kaj je regionalno izredno zdravstveno stanje (PHEIC), njihove odločitve pa bodo 

prevladale tudi nad vsemi drugimi zakoni in ustavnimi pravicami. 

5. 

Odprava pravice do zasebnosti - ena od sprememb (stran 25) dovoljuje razkritje 

zasebnih in osebnih podatkov, vključno z genetskimi podatki, "kadar je to nujno 

za oceno in obvladovanje tveganja za javno zdravje", tj. za sledenje stikov in 

podobne ukrepe. 

6. 

Razširitev cenzure - WHO bo "na globalni ravni okrepila zmogljivosti za boj proti 

napačnimi informacijami in dezinformacijam". Z drugimi besedami, cenzura 

informacij se bo razširila. SZO bo določala, kaj je "resnica", in ker so njene 

odločitve pravno zavezujoče, jih bodo morale države spoštovati. 

7. 

Globalna uvedba zdravstvenih certifikatov in digitalnih osebnih izkaznic - 

Spremembe IHR bodo SZO pooblastile, da predpiše uporabo "zdravstvenih 
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certifikatov " , tj. cepilnih potnih listov. Cepilni potni list bo deloval kot vaša 

digitalna osebna izkaznica, povezana z vsemi vidiki vašega življenja, vključno z 

vašimi bančnimi računi in kreditno boniteto. 

Skratka, vzpostavljen bo sistem nadzora in prisile. Skupina G20 je nedavno tudi 

izjavila, da bodo digitalni potni listi za cepljenje, ki jih je standardizirala Svetovna 

zdravstvena organizacija, v prihodnosti del mednarodnega preprečevanja in 

obvladovanja pandemij. 

 

8. 

Sledi korupcije 

V Svetovno zdravstveno organizacijo se je od njene ustanovitve leta 1948 

vtihotapila industrija. Velika tobačna industrija, pa jedrska in farmacevtska 

industrija narekujejo še danes globalno agendo SZO, pri čemer postavlja dobiček 

in oblast nad javno zdravje.  

Aprila 2020 je takratni predsednik Donald Trump začasno ustavil financiranje 

WHO iz ZDA, nato pa je ameriška sredstva za WHO usmeril v GAVI, dobrodelno 

organizacijo pod Gatesovim nadzorom, ki je sredstva verjetno usmerila nazaj v 

WHO. Predsednik Joe Biden je po nastopu mandata obnovil financiranje iz ZDA. 

Fundacija Billa in Melinde Gates je bila tudi pred Trumpovim preklicem 

financiranja še vedno glavni financer Svetovne zdravstvene organizacije, saj 

Gates prispeva prek več kanalov, vključno s Fundacijo Billa in Melinde Gates, 

združenjem za cepiva GAVI, Strategic Advisory Group of Experts (SAGE), 

Unicefom in organizacijo Rotary International. 

Gates prispeva tako zelo velik delež - trenutno približno 1 milijardo dolarjev 

dvoletnega proračuna Svetovne zdravstvene organizacije - da je leta 2017 

Politico napisal zelo kritičen članek o njegovem neprimernem finančnem vplivu 

na delo Svetovne zdravstvene organizacije, ki po njegovem mnenju  

»…nesorazmerno veliko sredstev namenja projektom z merljivimi rezultati, ki jih 

Gates favorizira ... Nekatere zagovornike javnega zdravja skrbi, da bi Gatesova 

fundacija, ker njen denar izvira iz naložb v velike korporacije, lahko služila kot 

trojanski konj za interese korporacij, da bi spodkopala vlogo WHO pri določanju 

standardov in oblikovanju zdravstvene politike.« 

 



ZAVOD CISP Iniciativa slovenskih pravnikov                                                                   www.cisp.si 
 
 

Kot v svoji knjigi "Vax-Unvax" ugotavlja Robert F. Kennedy mlajši, je Bill Gates 

zaradi velikosti finančnih prispevkov svoje fundacije postal neuradni - čeprav 

neizvoljeni - vodja Svetovne zdravstvene organizacije. V tej vlogi lahko Gates 

zagotovi, da odločitve, ki jih WHO sprejema, koristijo njegovim lastnim 

interesom in interesom njegovih partnerjev iz skupine Big Pharma. 

9. 

Zdravstveni načrt "en svet" 

Oktobra 2022 je WHO napovedala novo pobudo, imenovano One Health Joint 

Plan of Action. Načrt je pripravila štiristranska skupina, ki jo sestavljajo: 

 

• WHO 

• Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) 

• Program Združenih narodov za okolje (UNEP) 

• Svetovna organizacija za zdravje živali (WOAH) 

Ta pobuda bo poleg sprememb IHR razširila tudi pristojnosti SZO. Skupni akcijski 

načrt "Eno zdravje" združuje več globalističnih organizacij in usklajuje njihove 

načrte ter združuje njihova sredstva in moč, da bi ustvarili centralizirano 

globalno velesilo. 

Decentralizirano zdravstveno varstvo in načrtovanje pandemij sta smiselna, saj 

tako medicina kot vlada delujeta najzanesljiveje, če sta osredotočeni na 

posameznika in lokalno raven. Trenutno pa se izvaja nasprotna globalna agenda. 

Medtem ko pogodba o pandemiji in spremembe IHR širijo pristojnosti na 

področju zdravja ljudi in jih osredotočajo na SZO, skupni načrt "eno zdravje" širi 

pristojnosti SZO tudi na obravnavanje "resnih groženj zdravju" živali, rastlin in 

okolja. 

Če temu dodamo še načrtovano odpravo človekovih pravic, lahko vidimo, kako 

se lahko skupni načrt "eno zdravje" uporabi za uveljavljanje podnebnih zapor ali 

omejitev potovanj, da bi med drugim zaščitili divje živali ali okolje. Več o tem 

načrtu si lahko preberete v mojem prejšnjem članku "SZO združuje velesile z 

načrtom "Eno zdravje"". 

10. 

Jeremy Farrar izvoljen za vodilnega znanstvenika SZO 
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Svetovna zdravstvena organizacija je 13. decembra 2022 sporočila, da je bil za 

novega vodilnega znanstvenika SZO imenovan sir Jeremy Farrar, vodja sklada 

Wellcome Trust. To je bilo objavljeno le nekaj dni po objavi prepisa pričanja dr. 

Anthonyja Faucija, ki je pokazal, da sta se s Farrarjem dogovarjala, da bi 

preprečila razpravo o izvoru virusa SARS-CoV-2. 

 

Kolumnist Ian Birrell v članku za časopis I News opozarja, da so možnosti, da bi 

kdaj izvedeli resnico o izvoru SARS-CoV-2, s Farrarjem kot glavnim 

znanstvenikom SZO zelo majhne: 

 

Svetovna zdravstvena organizacija je svet že od vsega začetka pustila na cedilu. 

Ta organ ZN, ki ga vodi nekdanji minister represivnega etiopskega režima, 

izvoljen s pomočjo Pekinga, je pohvalil Kitajsko za "zaščito ljudi po svetu", čeprav 

je diktatura utišala žvižgače, zavrnila izmenjavo podatkov in zavlačevala z 

opozarjanjem na prenos virusa na ljudi ... 

S svojo smešno preiskavo o izvoru je pokleknila pred Kitajsko ... Zdaj je komisija 

imenovala sira Jeremyja Farrarja ... za svojega novega glavnega znanstvenika. To 

je škandalozna odločitev, saj je imel osrednjo vlogo pri prikrivanju dokazov, da 

SARS-CoV-2 ... morda ni naravna bolezen. 

Znanost je odvisna od transparentnosti. Toda več kot je razkritih elektronskih 

sporočil, zahtevkov za svobodo obveščanja, uhajanj in knjig, ki razkrivajo 

Farrarjeva dejanja, manj mu lahko zaupamo, da bo kljub nedvomnemu 

strokovnemu znanju in političnim sposobnostim vodil svetovno znanost ... 

Originalna razprava se nanaša na dve stvari ... Prva je osnovno vprašanje glede 

izvora ... Drugo vprašanje ima temačnejši pridih: poskus prikrivanja možnosti, da 

bi za pandemijo lahko stala sporna raziskava "gain-of-function" za povečanje 

nalezljivosti, ki so jo s pomočjo zahodnih sredstev izvajali v Wuhanu ... 

Zelo postopoma je postalo znano, da je Farrar sodeloval pri vodenju skupine 

strokovnjakov, ki so združili moči, da bi zatrli dokaze o morebitni povezavi med 

virusom in temi raziskavami. 

Manj kot dva tedna po tem, ko je Kitajska potrdila prenos okužbe na ljudi, je 

vodja Wellcome Trusta na zahtevo svetovalca ameriškega predsednika 
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Anthonyja Faucija organiziral konferenčni klic. Udeležilo se ga je ... več 

udeležencev, ki so se bali, da bi lahko bil COVID povezan z raziskavo. 

Nenadoma so se njihova stališča spreminjala zaradi strahu, da bi bil virus lahko 

izdelan, do zavračanja takšne možnosti, čeprav ni bilo nobenih novih podatkov ali 

jasnih dokazov ... [Svetovna zdravstvena organizacija] še dodatno spodkopava 

svojo verodostojnost s tem, da tako vplivno mesto dodeli človeku, ki je bil vpleten 

v obtožbe in je omadeževal integriteto znanosti pri tako pomembnem vprašanju. 

11. 

Zlobni genij načrtovanja pandemije 

Medtem ko si WHO prizadeva prevzeti oblast, Gates in drugi zavezniki GREAT 

RESETA načrtujejo novo pandemijo, da bi zagotovili prenos oblasti. Morda se 

spomnite, da je bil dogodek 201 vaja, ki je natančno napovedala, kaj se bo 

zgodilo med pravo pandemijo COVID, ki se je začela tri mesece pozneje. 

 

23. oktobra 2022 so Gates, Johns Hopkins in Svetovna zdravstvena organizacija 

skupaj organizirali še eno vajo, imenovano „Catastrophic Contagion“ 

(katastrofalna okužba), ki je vključevala nov patogen, imenovan Severe Epidemic 

Enterovirus Respiratory Syndrome 2025 (SEERS-25), ki ubija predvsem otroke.  

To pomeni, da lahko že zdaj predvidimo, kaj bo naslednja pandemija. Narativ 

COVID-a je bil, da moramo upoštevati iracionalna zdravstvena pravila, da ne bi 

»ubili babice«. Naslednji načrt bo verjetno namenjen cepljenju otrok z novim 

genskim preparatom. 

Ker je cepljenje proti COVID-u zdaj vključeno v ameriški program cepljenja otrok, 

lahko domnevamo, da se bo cepljenje proti COVID-u v imenu "zaščite naših 

otrok" hkrati še bolj spodbujalo. 

Ko bo razglašena naslednja pandemija, bo seveda IHR že spremenjen in bodo 

tako človekove pravice, svoboščine in zasebnost izločene, podpisana pa bo tudi 

pogodba SZO o pandemiji, oboje pa daje SZO absolutno moč za nadzor nad 

razglasitvijo pandemije in odzivom nanjo po vsem svetu. 

SZO lahko s svojimi pandemičnimi pooblastili sproži naslednje faze GREAT 

RESET-A in uvedbo četrte industrijske revolucije, ki sta novi imeni za 

tehnokracijo in stari "novi svetovni red", združen s transhumanističnim (prej 

znanim kot evgeničnim) gibanjem. 
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WHO je zadolžena za začetek GREAT RESETA 

Kot je pojasnjeno v članku "Kaj morate vedeti o GREAT RESET-U", je tehnokracija 

gospodarski sistem razporejanja virov, ki se vrti okoli tehnologije - zlasti umetne 

inteligence, digitalnega nadzora in zbiranja velikih količin podatkov - ter 

digitalizacije industrije in vlade. 

To pa omogoča avtomatizacijo družbenega inženiringa in družbenega vladanja 

ter odpravlja potrebo po demokratično izvoljenem vodstvu. Čeprav je pravi načrt 

vzpostaviti distopijo, ki jo bo poganjala tehnologija brez demokratičnega 

nadzora, o tem načrtu govorijo kot o načinu, kako nas vrniti v harmonijo z 

naravo in rešiti planet (tj. zelena agenda in agenda 2030). 

V članku "Žrtvujejo nas za globalno standardizacijo sistemov" obravnavam načrt 

samooklicane "vladajoče elite" za nadzor vsega na Zemlji, od zemlje, vode in 

mineralov do rastlin, živali, hrane, energije, informacij in ljudi. Ta načrt je znan 

kot Agenda za 21. stoletje ali preprosto Agenda 21. 

O tem načrtu za globalni totalitarizem se je na konferenci o trajnostnem razvoju 

leta 1992 dogovorilo 179 držav, vključno z ZDA, v zadnjih treh letih pa smo bili 

priča izvajanju različnih vidikov tega načrta pod krinko biološke varnosti in 

globalne pandemije COVID-19. 

 

Agenda 21 temelji na ideologiji "komunitarizma", ki pravi, da je treba "pravice 

posameznika uskladiti s pravicami skupnosti". Vendar pa skupnost po mnenju 

globalistov sestavljajo nevladne organizacije, korporacije in vlade, ki naj bi 

narekovale, kaj se bo dogajalo v svetu. Ljudje v resnici niso del sistema. 

Komunitarna filozofija Agende 21 in sprememba Mednarodnega zdravstvenega 

pravilnika (IHR), ki ukinja človekove pravice in svoboščine, se torej ujemata kot 

dva dela sestavljanke. Po Agendi 21 se bodo tako pooblastila SZO na področju 

biološke varnosti lahko uporabila za utiranje poti pri odvzemu naše svobode. 

 

Viri: 

• 1 WHO Proposed Amendments to the 2005 IHR, 2022 
• 2, 4, 6 James Roguski Substack December 16, 2022 
• 3 Libby Klein Substack December 18, 2022 
• 5 Meryl Nass Substack December 18, 2022 
• 7 BitChute, TrustWHO 

https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf
https://jamesroguski.substack.com/p/the-proposed-amendments-to-the-international
https://libbyklein.substack.com/p/powering-up-the-who-be-alert-and?utm_source=substack&utm_medium=email
https://merylnass.substack.com/p/more-on-the-who-power-grab
https://www.bitchute.com/video/kEn3iVabHtao/
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• 8 CNBC April 14, 2020 
• 9, 10 KFF January 25, 2021 
• 11 Politico May 4, 2017 
• 12 Amazon 
• 13 Twitter Helen Branswell December 13, 2022 
• 14 Anthony Fauci Deposition Transcript November 23, 2022 
• 15 I News December 18, 2022, Updated December 20, 2022 
• 16 Catastrophic Contagion 
• 17 Catastrophic Contagion Videos 
• 18 Solari Report December 18, 2022 

 

Vir: James Corbett in Maryl Nass 

 

Pripravila Tjaša Vuzem 

https://www.cnbc.com/2020/04/14/trump-calls-for-halt-to-us-funding-for-world-health-organization-amid-coronavirus-outbreak.html
https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/fact-sheet/the-u-s-government-and-the-world-health-organization/
https://www.politico.eu/article/bill-gates-who-most-powerful-doctor/
https://www.amazon.com/Vax-Unvax-Childrens-Health-Defense-Kennedy/dp/1510766960/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=vax+unvax+kennedy+book&qid=1629999458&sr=8-1
https://twitter.com/helenbranswell/status/1602619557394501632?s=46&t=1HQclcU1BZ4GaNlAy_S2Zg
https://ago.mo.gov/docs/default-source/press-releases/135885afauci112322_full_redacted.pdf?sfvrsn=35f4a425_2
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