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Eén van de vele proeftuinen van de elite richting totalitaire wereldstaat is het land India
waar eerder dramatische taferelen ontstonden door overheidspogingen om contant geld zoveel
mogelijk af te schaffen.
Nu gebruikt diezelfde overheid de armoede van een groot deel van de bevolking om hen te
dwingen een irisscan te laten maken en vingerafdrukken in te leveren.

We hebben gezien hoe sommigen naties in sneltreinvaart richting volledige controlesystemen
voor de bevolking gaan. Deze landen fungeren als proeftuin van de elite om te beoordelen hoe
bevolkingen reageren en hoever ze in een bepaalde stap kunnen gaan zonder dat er een
revolutie uitbreekt.
Een dergelijk land is ook India, waarover wij in november 2016 het volgende schreven:

Ongeveer van de ene dag op de andere dag werd in India bekendgemaakt dat bankbiljetten
met een hoge waarde uit de circulatie worden gehaald.
Wat voor enorme chaos en paniek een dergelijke maatregel veroorzaakt bleek de afgelopen
dagen toen honderdduizenden mensen voor niets bij pinautomaten stonden.
De “war on cash” gaat in volle hevigheid door. De oorlog tegen het contante geld houdt in dat
de elite heeft besloten dat straks iedereen ter wereld elektronisch moet bankieren en dat
contant geld verdwenen is.

India gaat nu weer een stap verder in het controleproces van burgers en heeft een Big Brother
database ontworpen met de naam Aadhaar.

1/2

Eten en medicijnen in ruil voor vingerafdrukken
Woensdag, 11 april 2018 16:42

In dat systeem zullen alle biometrische gegevens van de 1,3 miljard inwoners worden
geregistreerd, in India woont een zevende deel van de totale wereldbevolking. Dit moet een
identificatiesysteem worden dat zijn weerga niet kent en daarom worden gezichten en irissen
van alle inwoners gescand en ook hun vingerafdrukken opgeslagen.

Deze gegevens worden dan vervolgens gelinkt met alles wat de burger doet; van mobiele
telefoons tot uitkeringen van de overheid. De overheid maakt op een geniepige manier gebruik
van de bekende George Orwell uitdrukking van Big Brother.

Zij werpt zichzelf op als een vriendelijke zorgzame Big Brother, omdat de uitdrukking “grote
broer” in India soms wordt gebruikt wanneer een vreemdeling om hulp wordt gevraagd. Voor de
grotendeels slapende bevolking klinkt het dan ook allemaal erg geruststellend en ze gaan dan
ook vrolijk in de rij staan om hun gegevens te laten registreren.

Zoals te zien op de volgende afbeelding waarbij een vrouw een scan ondergaat van haar
gezicht/iris.
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