
Beskyttelse mot Spike Proteinet (Oversatt med Google) 

For å forstå alvoret i situasjonen vi befinner oss i, og for å forstå hvorfor, må vi 

se tilbake i historien til de tider der denne dagen hadde blitt forutsagt, åpenbart 

planlagt og nå opprettet. Her er ett klart eksempel: «Jacques Attali var rådgiver 

for François Mitterrand (tidligere president i Frankrike) og skrev dette i 1981: - I 

fremtiden vil det være spørsmål om å finne en måte å redusere befolkningen på. 

Vi vil begynne med den gamle mannen, for når han først er over 60-65 år, lever 

mennesket lenger enn det han produserer, og det koster samfunnet dyrt. Så de 

svake og deretter de ubrukelige som ikke bidrar med noe til samfunnet fordi det 

blir mer og mer, og særlig til slutt de dumme. Eutanasi rettet mot disse 

gruppene; dødshjelp må være et viktig instrument i våre fremtidige samfunn, i 

alle tilfeller. Selvfølgelig vil vi ikke kunne henrette mennesker eller organisere 

leirer. Vi vil bli kvitt dem ved å få dem til å tro at det er for deres eget beste. 

(EMIGRER MENS DU FORTSATT KAN ...) For stor befolkning, og for det 

meste unødvendig, er noe økonomisk for dyrt. Sosialt er det også mye bedre for 

den menneskelige maskinen å stoppe brått i stedet for gradvis forverres. Vi kan 

ikke bestå etterretningstester på millioner og millioner av mennesker, kan du 

forestille deg! Vi vil finne noe eller forårsake det; en pandemi som er målrettet 

mot bestemte mennesker, en reell økonomisk krise eller ikke, et virus som vil 

ramme eldre eller eldre, det spiller ingen rolle, de svake og fryktede vil gi etter. 

De dumme vil tro det og be om å bli behandlet. Vi vil ha tatt vare på å ha 

planlagt behandlingen, en behandling som vil være løsningen. Valget av idioter 

vil derfor gjøres av seg selv: de vil gå til slakteriet alene. “Dette fragmentet er 

hentet fra boken hans” Brief History of the Future ”, utgitt i Frankrike i 2006.”  

 

Forstå at vi er smarte nok til å finne våre egne løsninger, og bruke dem. De som 

er villige til å ta proaktive beskyttelsestiltak, opprettholde helsen og bli mer 

selvhjulpne, vil stige fra denne perioden med endring og transformasjon med 

hell. Vi vil være de som skal strukturere den kommende verden med et nytt 

fokus på det felles beste for alt liv overalt. Den gamle tankegangen uttrykt av 

den begrensede sjelen ovenfor vil ikke bli tolerert. Denne tankegangen, og de 

som huser den, vil forsvinne som mørket før det nærmer seg daggry. Det er sant 

at mange vil gå med natten som går, men de som blir igjen vil da skinne lysere. 

Gjør din del. Ta vare på deg selv først, så se etter å hjelpe alle som er villige til å 

lytte og delta i gjenoppbyggingen.  
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