Depopulacja i totalna kontrola – oto co się nam szykuje !
Władcy tego Świata – szare eminencje – super bogate elity – eugenicy oddani w moc
Szatana i Imperium Oriona chcą nam zgotować gehennę. W ramach tego planują
depopulację Ludzkości poprzez wojny, choroby i szczepienia oraz inne formy
„leczenia” chemią. A technologia ma im posłużyć do totalnego zniewolenia tych,
którzy przy życiu pozostaną.
Dziś już widzimy jak zachód i judaizm skierowały swe oręże przeciw wojującemu
Islamowi. Widzimy jak wojny etniczne i religijne niszczą Afrykę. Widzimy jak i nas
Słowian szczuje się przeciw sobie [czytajcie nasze już niestety nie polskie gazety to
zobaczycie jak celowo judzi się Słowianina przeciwko Słowianinowi – np. Polskę i
Ukrainę przeciwko Rosji]. To są przygotowania do III wojny Światowej, która ma
zdziesiątkować Ludzkość aby zostało tylko 500 mln populacji czyli Niewolników. Elity
przygotowują to planowo. Oni nie chcą dla nas Pokoju i Dobrobytu – Oni chcą Wojny
i naszej Zagłady !!! Te Narody, które nie zostaną zdziesiątkowane w wyniku wojen
mają być trute chemią, żywnością GMO i szczepionkami oraz chemitrails aż do
skutku – aż szybko wymrą. To już się nam czyni – JUŻ ! Mimo protestów i tak na to
pozwalamy. Tak jak pozwalamy na to by mordowano Dzieci w łonach Matek – Nasza
Wina, Nasza Wina, Nasza bardzo wielka Wina jeśli nadal pozwalamy na istnienie
przepisów aborcyjnych na Ziemi.
Jaki los czeka Niewolników pozostałych przy życiu ? Praca bez ustanku – czego
skutki już odczuwamy dotkliwie bo faktycznie mimo różnych kodeksów pracy musimy
pracować coraz więcej i więcej by godnie żyć ! Obozy i tortury dla nieposłusznych
zorganizowane technologicznie tak, że mózg boli. Cała populacja Niewolników ma
być kontrolowana systemem wszechobecnych kamer, czujników i nanorobotów i Bóg
wie jeszcze jak ? Już dziś nanoroboty można rozpylić nad dowolnym obszarem aby
kontrolowały dowolny czynnik i podawały dane do centralnego komputera. Już się
mówi, że nanoroboty-czipy można wpuścić do krwioobiegu Człowieka ze
szczepionkami i one zainstalują się w odpowiednich miejscach w organizmie aby
podawać parametry o tym organizmie, a nawet ten organizm totalnie kontrolować lub
go niszczyć. Oto co się nam przygotowuje ? Totalne niewolnictwo – totalne. Nie
będzie mowy o sprzeciwie.
Jeszcze raz przypomnę kto tym steruje. Elity podporządkowane mocy Szatana i
Imperium Oriona – bez serc, bez serc – biada Im – biada !!!
Czy sami jako Ludzkość damy radę ocalić siebie samych przed tą potworną Niewolą
lub Zagładą ? Czy też pomoc dobrych Kosmitów okaże się niezbędna ? Wciąż
nurtuje mnie to pytanie. A odpowiedź rodzi się sama – sami bez pomocy nie damy
rady ! Już nas osaczono totalnie ! Słuchajcie !
Z książki dostępnej na http://chomikuj.pl/mjacek2013/Dokumenty

