Kako lahko nekdo pobije pol človeštva in ostane skrit

Najbolj podel način depopulacije, kakršno so začeli izvajati povsod po svetu, je v
teku – in pokazali bomo, da je to tudi edini način, ki je sploh možen, da tistim, ki to
izvajajo, omogoča, da ostanejo skriti.
Za izraz »depopulacija« do zdaj sploh vedeli nismo, da obstaja – vsa desetletja,
kolikor se zavedamo sami sebe, se ne spomnimo, da bi kdaj kdo uporabil izraz
depopulacija. Celo v osovraženem predkapitalističnem času ne.
Potem se pa pojavi neki bogatin, ki ves ponosen izjavlja, da je depopulacija čisto
normalen način, kako rešiš prehransko krizo na svetu. In o tem predava v organih
OZN uglednim strokovnjakom, ki so vsi vzhičeni, da imajo čast poslušati predavanje
tako imenitnega človeka. Filantropa! Sledijo ovacije in doživljanje transa!
Depopulacija je torej prispela tik pred COVID-krizo z brzovlakom na prvi peron!
Zdaj jo imamo tu. Izvaja pa se na edini možni način, ki omogoča izvajalcem, da
ostanejo skriti. Zakaj?
Kako lahko nekdo pobije milijarde ljudi da se ne ve, kdo je eksekutor?
Pa se vprašajmo: Katero orožje lahko ubije ogromne milijone ljudi, da se ne ve da jih
je ravno to ubilo?
1. Granate, metki, bombe... To je vse glasno in krvavo, pa še kmalu se izve, kdo drži
sprožilec. Pa tudi, ko začne pokati, ljudje vejo za nevarnost in se lahko umaknejo.
2. Atomska bomba lahko uniči eno mesto, eno pokrajino, ne moreš z njo uničit pol
sveta. Če pa jih odvržeš toliko, da z njimi uničiš pol sveta, boš uničil tudi sam sebe.
Tako tu torej ne bo šlo.
3. Kaj še lahko »vstopi« v človeka toliko škodljivega, da ga lahko uniči? Metek,
granata, sevanje... vse to te lahko izda, sevanje ostane še dolgo časa in ga lahko
dokažejo, te obsodijo... Vse to torej odpade, ne moreš ostati neodkrit.
4. Lahko pa v tebe vstopi nekaj, kar sam poješ, te od znotraj uniči – dobiš hudo
bolezen, po določenem času nastopi smrt...
No, pa smo tam! Treba je izvesti stvar tako, da bodo ljudje morali pojesti npr. tableto,
v veri, da jim bo pomagala, v tableti bo pa nekaj, kar jim bo škodilo – ne takoj, čez
nekaj tednov, da nebo videti, da je to bilo od tablete.
Pravzaprav še bolje, da jih cepiš, ker tablete, ki jih imamo doma v škatlici, človek
lahko da v analizo, če kaj posumi, cepivo pa ti zabodejo v ramo in ne moreš preverit,
kaj so ti sploh dali. Poleg tega, tableto lahko pomotoma vzameš dve ali tri, in vsak, ki
bi se tako zmotil, bi ga doletelo najhujše – hitro bi se ugotovilo, da je v njih nekaj
škodljivega, če bi vsak ki vzame dve ali tri naenkrat zbolel ali bognedaj umrl. Bilo bi

preveč očitno, da vsakega, ki predozira, doleti najhujše in to na isti način – npr. smrt
zaradi zadušitve, kapi, odpovedi ledvic...
To bi takoj vrglo sum na izdelovalca tablet! Zato je cepljenje edini možen način, da se
zastrupljevalci ne odkrijejo – zakaj? Vsak dobi samo eno dozo, doma mu ne ostane
škatlica z odmerki za naprej, nima ničesar v rokah, kar bi lahko analiziral, kaj je bilo
v cepivu, nima niti listka z navodili kot jih imajo vse tablete: Doziranje, stranski
učinki, sestava... Nič od tega.
Naslednjo dozo dobi spet samo eno, pod kontrolo, da ni možno predoziranje, ni sledi,
kaj dobija, nič napisanega...
Pa to je idealno! Vse poteka tiho, v lažnem upanju na »ozdravitev od hude bolezni«,
namesto ozdravitve pa si dobil vase kemijo, ki ti hinavsko po nekaj tednih ali mesecih
povzroči strdke, karkoli drugega. »Kap ga je,« bodo rekli, »ubogi človek«!
In ti greš dva metra nižje brez pokanja, metkov, granat, tisti, ki ti je to vsilil pa ima
status dobričine, ker te je hotel »ozdraviti od hude bolezni«.
To hudo bolezen pa moraš dobro računalniško narisat, jo predvajat na vseh, tudi
najbolj zakotnih TV-kanalih in dovolj dobro prestrašit vse državljane, da bodo sami
drli v vrste in zavihali rokav.
In eksekutor bo kljub vsemu ostal z vencem statusa dobričine, čeprav je on tisti, ki je
v cepivo skril to, kar te je spravilo dva metra nižje.
Kajne, gospod, filantrop? Vi ste vedeli, zakaj ste pokupili vso farmacijo in vse medije
tega sveta, vedeli ste, da prav to dvoje nujno rabite, da boste ostali neodkriti.
Tudi ste vedeli, zakaj rabite ravno WHO – ker vaša vojska nima vstopa v vse države,
razen če je »zdravstvena nujnost svetovnih dimenzij«
Vse klapa, vse, kar delate, je točno tisto, kar je nujno, da zločinec vaše vrste ostane
neodkrit. Ne samo, kar je nujno – tudi, kar je edino možno. In to vas je izdalo. To
izdaja vaš namen, od vsega začetka.
Čestitam, da ste ob vsem, kar počnete, še uspeli obdržati videz filantropa.
Čeprav ste
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daleč od tega, da bi lahko oprali vest z opravičlom. Potrebno bo veliko, veliko več.

