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Kan iemand zich voorstellen dat er plannen bestaan om de hele generatie die net na de oorlog
is geboren “op te ruimen”?

Nee, wij kunnen dat niet, maar de psychopathische machthebbers achter de schermen kunnen
dat wel degelijk.

Update 1 december 2013:

Vorig jaar rond deze tijd schreven we over de documentaire Shade die in de herfst van dit jaar,
2013, zou uitkomen. Hij is er! Een aanrader om te bekijken.
Agenda 21
en alle facetten van depopulatie komen aan bod op een begrijpelijke en feitelijk onderbouwde
manier.

Na het kijken van Shade is ontkennen niet meer mogelijk. De mensheid en zijn leefomgeving
worden stelselmatig verzwakt en vernietigd. Chemtrails passeren de revue en bedrijven waar
we al eerder over schreven die het sprayen ten behoeve van geo-engineering uitvoeren, komen
ook in de film weer terug,
zoals
Evergreen
.

Bill Gates met zijn grootaandeelhouderschap in Monsanto en zijn vaccinatie
promotieprogrammas

zijn
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natuurlijk ook in beeld. We moeten wakker worden, allemaal, voordat we gedegradeerd worden
tot een sub-ras. Een dom, gedwee slavenvolk in dienst van het zelfbenoemde superieure
mensenras.

Kijk Shade, the motion picture, en raak overtuigd.

Origineel artikel 09 oktober 2012:

Een probleem wat de wereld in het algemeen waarschijnlijk heeft is dat de meeste “normale”
mensen niet in staat zijn om te begrijpen hoe intens wreed, hebzuchtig en rücksichtslos de
machthebbers achter de schermen in werkelijkheid zijn. Het is iets wat voor de meesten van
ons zo onwerkelijk is dat het gewoonweg niet voor te stellen is dat er medemensen zijn die dit
soort dingen plannen en ook daadwerkelijk zullen uitvoeren.
Is er onder ons één iemand die zich écht kan voorstellen dat er plannen bestaan om de hele
generatie baby boomers “op te ruimen” omdat de kosten voor de maatschappij anders te hoog
zullen worden? De generatie die net na de Tweede Oorlog is geboren en die nu massaal de
pensioengerechtigde leeftijd gaat bereiken. Nee, niet voor te stellen zoiets en toch…. er zijn
steeds meer geluiden die desondanks toch in die richting wijzen en dan in eerste instantie, zo
lijkt het, vooral in Amerika.
We hebben al eerder geschreven over FEMA en het sinistere doel wat er achter deze
organisatie zit. Wie hier nog niet bekend mee is, kan dat hier lezen en hier .
Enkele dagen geleden, op 6 oktober, wordt op de website van het Witte Huis een nieuwe wet
gepubliceerd
. Wat daar staat is het volgende:
Het Amerikaanse Congres heeft een wet goedgekeurd die volmachten geeft aan FEMA om
voorbereidingen te treffen voor “massale sterfgevallen” en er zorg voor te dragen dat mortuaria,
kerkhoven en dergelijke niet overspoeld zullen worden in geval van een grote terroristische
aanslag, een grote natuurramp of andere crisis.

2/4

Een generatie teveel? (update + film "Shade" 01-12-2013)
Zondag, 01 december 2013 13:09

Wel krijgt FEMA ook nog even de hint mee dat het goed moet opletten want Joden en Moslims
dienen binnen 48 uur na overlijden begraven te worden.
Een andere overheidsorganisatie DHS (Department of Homeland Security) heeft onlangs 1,7
miljard units ammunitie gekocht. Dit alles wijst erop dat men of iets verwacht of iets van plan is.
FEMA was trouwens al heel druk bezig de laatste jaren met het opzetten van kampen en het
verschepen van massale hoeveelheden doodskisten hier naartoe.
De naoorlogse generatie die de komende jaren met pensioen gaan bedraagt alleen al in
Amerika 40 miljoen mensen. Iedere maand voor de komende 18 jaar zullen er 10.000 mensen
daadwerkelijk met pensioen gaan. Dit feit alleen al zal Amerika financieel volledig verwoesten
waarbij de jonge mensen die het prijskaartje gepresenteerd krijgen heftig zullen protesteren,
hetgeen nu al
het geval is
.
Een groot deel van deze groep die nu nog niet met pensioen is maakt bovendien deel uit van
het geweldige leger werkelozen. Ze zullen waarschijnlijk ook nooit meer werken omdat ze te
oud zijn voor herscholing of om ingezet te kunnen worden in een overheidsprogramma
waardoor het land misschien weer enigszins uit het economische moeras getrokken zou
kunnen worden.
Uiteraard speelt dit probleem niet alleen in Amerika, maar net zo goed in Europa en andere
delen van de wereld. Kortom, er ontstaat een gigantische grote groep “nutteloze” mee-eters
die bovendien ook nog eens de bestaande zorgsystemen zwaar zullen belasten.
Als er dan in oplossingen gedacht moet worden, laten we dan niet vergeten dat het merendeel
van de machthebbers achter de schermen bestaat uit psychopaten. Mensen die geen empathie
kennen noch een geweten hebben en er derhalve ook geen enkele moeite mee hebben om te
denken aan “oplossingen” die bij ons de koude rillingen over de rug doen lopen.
De nabije toekomst zal het leren, maar het argument “Dit kunnen mensen hun medemensen
toch niet aandoen?”, is in deze geen argument. Dat zal geen enkel beletsel vormen zoals
helaas de geschiedenis ons ook leert.
Om een voorbeeld te noemen: De Amerikaanse overheid deinsde er ook niet voor terug om in
de jaren '50 haar eigen bevolking te besproeien met radioactieve deeltjes bij wijze van
“experiment”
. Om nog maar te zwijgen over wat er op dit moment gebeurt in onze mooie, eens zo blauwe
luchten.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe film die deze winter zal uitkomen. De titel is: "Shade" en de
boodschap van de film is: Het in beeld brengen van het wereldwijde misdadige syndicaat en
hun sinistere plan om 90% van de wereldbevolking “op te ruimen”.
“Key players have been identified, black operations will be exposed”.
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Hier alvast een voorproefje. Link naar de website staat onderaan de pagina.

Bronnen:
Pak Alert Press I
Pak Alert Press II
Shade The Movie
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