Υπόμνημα

Προς: Dr. Frank Atherton, Dr. Michael McBride, Dr. Suzan Michie, Dr. Gregor
Smith, Dr. Richard Taylor, Sir Patrick Vallance, Dr. Jonathan Van Tam, Chris
Whitty

Από: Neil M Ferguson
Ημερομηνία: 14 Ιουνίου 2021
Θέμα: Επόμενα βήματα - Μόνιμο Lockdown του Ηνωμένου Βασιλείου
(Προσωπικό & Εμπιστευτικό)

Με την επικείμενη απόφαση και ανακοίνωση που θα λάβει αργότερα
σήμερα ο πρωθυπουργός, αναφορικά με την παράταση της καραντίνας
του Ηνωμένου Βασιλείου για τέσσερις εβδομάδες, έχουμε τώρα ένα
παράθυρο ευκαιρίας για την οριστικοποίηση των επόμενων βημάτων της
διαδικασίας. Παραμένει ζωτικής σημασίας για όλα να μείνουμε σταθεροί και
να θυμόμαστε όλοι τον κοινό μας σκοπό πίσω από αυτό. Ήταν δύσκολο,
και θα γίνει πιο δύσκολο, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουμε
ενωμένοι και ότι θα καταφέρουμε να πείσουμε το μεγαλύτερο μέρος της
χώρας ότι δρούμε έτσι για καλό σκοπό τότε θα είμαστε σε θέση να
προχωρήσουμε με το δεύτερο μέρος του «σχεδίου»: Εν ολίγοις, θα
κινηθούμε προς ένα μόνιμο lockdown της χώρας από την Πέμπτη 15
Ιουλίου, αιτιολογώντας το με την αύξηση στις νέες «παραλλαγές» του «ιού»,
την ινδική και τη νεπαλέζικη (ο οποίος ιός όπως γνωρίζουμε είναι απλά
ένας επαναπροσδιορισμός για το αλλεργικό συνάχι).
Ο «ιός» ήταν ήδη πολύ επικερδής και καρποφόρος για εμάς και δεν
υπάρχει όριο στο περαιτέρω όφελός μας τόσο από οικονομική άποψη όσο
και από άποψη φήμης. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε
πλήρη και απόλυτη συνεργασία σε αυτό τόσο από την κυβέρνηση όσο και
από τα μέσα ενημέρωσης και να χρησιμοποιήσουμε τη γραμμή «Είναι πολύ
ριψοκίνδυνο να συνεχίσουμε έτσι το καλοκαίρι». Μπορούμε να
«διαμορφώσουμε» αυξήσεις αυτών των «παραλλαγών» σύμφωνες με τη
γραμμή, για παράδειγμα:

• Διαδηλώσεις κατά του lockdown (αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό να το
προωθήσουμε, υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων)
• Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες Euro 2021 στην Αγγλία και τη Σκωτία
• Όπου οι πληθυσμοί διογκώνονται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών
μηνών - Παραθαλάσσια θέρετρα (Μπλάκπουλ, Μπόρνμουθ, Μπράιτον,
Skegness κ.λπ.) καθώς και θεματικά πάρκα (Πύργοι Alton, πάρκο Thorpe,
Chessington World of Adventures κ.λπ.) καθώς επίσης και η ύπαιθρος και οι
«τουριστικές παγίδες»
Αν μπορέσουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι εξαιτίας αυτών οι
«παραλλαγές» θα είναι πολλαπλές και θα συντρίψουν εντελώς το ΕΣΥ σε
περίπτωση που δεν αντιμετωπιστούν σωστά αμέσως, τότε το κοινό θα
πρέπει να συμμορφωθεί και η συμμόρφωση όπως και ο χαρακτήρας μη
αμφισβήτησης των μαζών θα είναι ζωτικής σημασίας για να μας φέρει στη
«γραμμή τερματισμού» κι έτσι θα έχουμε παίξει το ρόλο μας στην αλλαγή
της χώρας. Στη συνέχεια, θα έρθει η σειρά άλλων να μπουν σε καραντίνες,
στο πλαίσιο του σχεδίου Kalergi και ΠΟΦ/Schwaab, για άλλους λόγους,
όπως το Περιβάλλον και η Λειψυδρία (2022-23), οι Ελλείψεις Τροφίμων
(2023-24) και η Παγκόσμια Οικονομία και ο Μαζικός Πληθωρισμός (202425) με αποκορύφωμα την οριστικοποίηση του Κοινού Παγκόσμιου Σχεδίου
Kalergi με τον ΟΗΕ, τον ΠΟΥ και το ΠΟΦ το 2025.
Ενώ γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει αντίσταση σε αυτό, πρέπει να
εξασφαλίσουμε ότι κάθε αντίσταση και όλες οι αντιδράσεις θα διατηρηθούν
σε ένα απολύτως ελάχιστο επίπεδο και αυτό ισχύει για όλα τα στρώματα
της κοινωνίας - από τον συνήθη άντρα/γυναίκα του δρόμου έως τους
βουλευτές και τους Λόρδους. Ενώ πάνω από το 70% υποστηρίζει τις
δράσεις μας (χάρη στις τροποποιήσεις του YouGov) υπάρχει μια
σκληροπυρηνική ομάδα σφοδρών ονομαζόμενων «υπέρ της ελευθερίας»
ανθρώπων που είναι αποφασισμένοι να μας βυθίσουν στην πρώτη
ευκαιρία. Η κυκλοφορία του νέου καναλιού «GB News» πρόσθεσε καύσιμα
στη φωτιά αυτή, ως εκ τούτου το σχέδιό μου είναι να ασκήσουμε όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη πίεση στις Εταιρίες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στο
ΗΒ για να ξεκινήσουν αμέσως οι ακόλουθες διαδικασίες προκειμένου να
προστατευθούμε εμείς και το έργο μας:

• Μπλοκ/Μπαν/Διαγραφή σε οποιαδήποτε και σε όλες τις αναρτήσεις και
τους χρήστες κινούνται ενάντια στην επικρατούσα επιστημονική άποψη

• Στις ιστοσελίδες απαγόρευση εισόδου στις πιο πάνω ομάδες,
συμπεριλαμβάνοντας την ακύρωση οποιουδήποτε «λογαριασμού»
• Για τους ανθρώπους που αντιτίθενται στο lockdown και τους ηγέτες των
ομάδων τους, να προωθούνται οι σχετικές με αυτούς λεπτομέρειες στην
αστυνομία και να συλλαμβάνονται για υποκίνηση μίσους, βίας και αστικής
ανυπακοής (μια σχετική διάταξη ήδη έχει προβλεφθεί στην Πράξη
Κορονοϊού 2020)
• Οι γονείς/κηδεμόνες που θα δηλώνουν δημόσια πως οι ίδιοι ή η
οικογένειά τους δεν θα εμβολιαστούν, να απομακρύνονται τα τέκνα/οι
ηλικιωμένοι τους μόνιμα από τα σπίτια τους και/ή να μετακινούνται οι ίδιοι
μόνιμα μακριά από την ιδιοκτησία τους ανεξάρτητα εάν είναι ιδιόκτητη ή
όχι

Ένα αντίγραφο αυτών των προτάσεων με ονομασία «Πολεμώντας την
παραπληροφόρηση για τον Covid 2021» έχει ήδη αποσταλεί στον Nick
Clegg (Facebook), στον Jack Dorsey (Twitter) και τη Susan Wojcicki (YouTube)
και τον Sundar Pichai (Google/Alphabet). Επίσης, ο Πρωθυπουργός
πρόκειται να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση για δράση στο πλαίσιο του
κινήματος αντι-καραντινών, συμπεριλαμβάνοντας την ανάπτυξη στρατού
και την αυστηρή αστυνόμευση κάθε δρόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη
διάρκεια του επερχόμενου lockdown του Ιουλίου.
Επίσης έχω ενημερωθεί από τη Serco, η οποία πρόκειται να διανείμει
βραχιολάκια «μένουμε σπίτι» που θα λειτουργούν ως ηλεκτρονικοί
εντοπισμοί και θα είναι υποχρεωτικά για κάθε νοικοκυριό της χώρας και
όλοι οι ένοικοι, οι κάτοικοι κ.λπ. θα υποχρεούνται να τα φορούν και τα δύο
δια νόμου. Τα βραχιολάκια αυτά θα λειτουργούν με τη νέα τεχνολογία 5G
και θα ειδοποιούν το CCC (Central Command Centre) εάν κάποιο άτομο
επιχειρεί να βγει εκτός του προκαθορισμένου «περιορισμένου χώρου» του
και οι ποινές θα κυμαίνονται από 50.000 λίρες πρόστιμο έως κράτηση «για
απροσδιόριστη περίοδο». Η πρώτη παρτίδα βραχιολιών θα βγει στο κοινό
τον Αύγουστο στις πόλεις Λονδίνο, Μπέρμιγχαμ, Νότιγχαμ, Κάρντιφ,
Μπέλφαστ, Σουόνσι, Μάντσεστερ, Νιούκαστλ, Γλασκόβη, Εδιμβούργο,
Λίβερπουλ, Λιντς, Σέφιλντ, Νόργουιτς, Κέμπριτζ, Γιορκ, Έξετερ και Καρλάιλ,
ενώ η δεύτερη παρτίδα θα βγει στο κοινό τον επόμενο μήνα και μία τρίτη
το Νοέμβριο, ώστε να φτάσει στις απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες
περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει προγραμματιστεί να διανεμηθούν
τα βραχιόλια αυτά σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και να
ενεργοποιηθούν το αργότερο έως την 1η Δεκεμβρίου 2021.

Κάνοντας τους ανθρώπους να συνηθίσουν να μας υπακούν, μπορούμε να
διαλύσουμε οποιαδήποτε και όλες τις αντιδράσεις στις νέες αλλαγές που
έρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, θα πρέπει πάντοτε να
εμφανιζόμαστε ως «φίλοι του λαού» και να φαίνεται πως μεριμνούμε για το
δικό τους βέλτιστο καλό, ώστε να μην σκέφτονται τα αντίθετα από αυτά
που εμείς θέλουμε. Πρέπει να βάλουμε τα ΜΜΕ να πιέσουν τη γραμμή των
θανάτων, πως επειδή έχουν πεθάνει πάρα πολλοί άνθρωποι (περισσότεροι
από την τιμή R) το μήνυμα είναι «Μένουμε Πάντα Σπίτι, Προστατεύουμε
Ζωές και Βοηθάμε το ΕΣΥ». Όπως επίσης και οι επιστήμονες από εμάς να
κρατάμε το καλό προφίλ μας στα μέσα και να είμαστε όσο πιο
«διασωστικοί» μπορούμε.

Σχετικά με τις νέες ή επιπλέον «παραλλαγές», θα ήθελα να ακούσω τη
γνώμη σας στα πιο κάτω πρωτότυπα:

Η «παραλλαγή» της πρωτεύουσας (με επίκεντρο το Λονδίνο)
Όσοι συμμετέχουν σε διαμαρτυρίες για την καραντίνα και οι οπαδοί του
ποδοσφαίρου στα τελικά ματς του Euro 2021 θα κατηγορηθούν ως
υπεύθυνοι για μια πιο επιθετική παραλλαγή που προκαλεί προβλήματα
στους πνεύμονες, την καρδιά και τα νεφρά. Αυτό θα οδηγήσει στην
καραντίνα του Λονδίνου ξεκινώντας από τις 15 Ιουλίου.

Η «παραλλαγή» του Ντόρσετ (με επίκεντρο το Μπόρνμουθ)
Όσοι ταξιδεύουν για διακοπές από το Λονδίνο στο Μπόρνμουθ θα φέρουν
μαζί τους την παραλλαγή της πρωτεύουσας, η οποία θα μεταλλαχτεί σε μια
νέα «παραλλαγή» - πράγμα που σημαίνει πως η περιοχή θα μπει σε
καραντίνα αρχής γενομένης τη Δευτέρα 19 Ιουλίου.

Η «παραλλαγή» των Συνόρων (με επίκεντρο τα σύνορα ΑγγλίαςΣκωτίας)
Όσοι ταξιδεύουν ανάμεσα στις δύο χώρες θα φέρουν δύο διαφορετικές
παραλλαγές στις δύο χώρες, οι οποίες θα αναμιχθούν και θα
μεταδοθούν/μεταλλαχθούν σε άλλες παραλλαγές. Θα μπορούσαμε επίσης
να το συνδυάσουμε αυτό με τους οπαδούς του ποδοσφαίρου που θα πάνε

στους αγώνες του Euro στη Σκωτία. Αυτό θα φέρει ως αποτέλεσμα διακοπή
μετακίνησης ανάμεσα στα δύο έθνη από την Παρασκευή 2 Ιουλίου.
Έχετε επίσης υπ΄όψιν σας ότι για να καταφέρουμε περισσότερο κόσμο να
εμβολιαστεί η GlaxoSmithKline (GSK) θα διακόψει την παραγωγή φαρμάκων
για το κοινό κρυολόγημα, τη γρίπη και τον αλλεργικό πυρετό μαζί με τη
Johnson & Johnson, τη Bayer AG, τη Sanofi.Merck & Co.Ltd, κ.λπ. από τις
αρχές Ιουλίου. Κανένας χημικός δε θα μπορεί ούτε θα επιτρέπεται να τα
πουλάει.
Θα πρέπει να βασιζόμαστε στην πρόθυμη υπακοή του κόσμου, καθώς και
στη συμμόρφωση του Πρωθυπουργού και των Υπουργών του μαζί μας.
Όλοι γνωρίζουμε πως αν όλο αυτό αποκαλυφθεί και καταρρεύσει, οι
συνέπειες θα ήταν φρικτές. Εάν καταφέρουμε να συνεχίσουμε να
χειραγωγούμε την πλειοψηφία τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα και
θα μπορέσουμε να έχουμε την ανάπαυλα που χρειαζόμαστε (π.χ. είσαι
«αληθινός πατριώτης» αν υπακούς). Επίσης, κάποιες ομάδες όπως οι
Μαύροι, οι Ασιάτες και η «κοινότητα Gay» είναι αδαείς και προβληματικοί
σχετικά με τους εμβολιασμούς, θα χρειαστούν περισσότερα για να τους
συμμορφώσουμε και να κάνουν και τα δύο εμβόλια όταν δοθεί η οδηγία.
Σχετικά με την ασυλία μας σε μελλοντικές διώξεις, αυτή εξαρτάται τόσο από
την καλή σχέση μας με τον Πρωθυπουργό όσο και από τη συμμόρφωση τη
δική του και άλλων κυβερνητικών υπουργών. Αυτός γνωρίζει τι διαθέτουμε
εναντίον του, ως εκ τούτου όσο δεσμεύεται και καθοδηγείται από εμάς, θα
περάσει το δικό μας. Ωστόσο, έχουμε επίσης στην κυριολεξία την κάρτα
«βγες από τη φυλακή» δηλώνοντας ότι ακολουθούσαμε τα στοιχεία και
κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για τον κόσμο. Όσο αυτή η δήλωση
συνεχίζει να γίνεται πιστευτή, όπως στην περίπτωση χορήγησης
Μιδαζολάμης στους ηλικιωμένους, θα είμαστε μια χαρά και θα
αποφεύγουμε οποιεσδήποτε επικρίσεις.
Κλείνοντας, λοιπόν, ας συνεχίσουμε έτσι για τις επόμενες εβδομάδες και ας
διασφαλίσουμε πως θα φαίνεστε να δράτε μόνο για το μέγιστο καλό του
Ηνωμένου Βασιλείου στη μάχη ενάντια στον «ιό».
Τυπώστε παρακαλώ ένα αντίγραφο του παρόντος και κρατήστε το
κλειδωμένο· μην αμελείτε τη «βασική ασφάλεια» αναφορικά με το
οτιδήποτε δε γνωρίζει ο κόσμος δεν πρόκειται να τον βλάψει. Όπως πάντα,
αρνηθείτε κάθε γνώση λήψης αυτών των πληροφοριών, ακόμη και αν αυτό
απαιτεί να πείτε ψέματα σε δικούς σας, δε θέλουμε να εκτεθούν ή να
χακαριστούν τα ηλεκτρονικά μας ταχυδρομεία.
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