Jak przetrwać zaplanowaną
eksterminację rasy ludzkiej

Aby zrozumieć, dlaczego globaliści aktywnie pracują nad
eksterminacją całej rasy ludzkiej, musisz najpierw zrozumieć
ich plany względem siebie. Wierzą w transhumanizm i myślą, że
przejdą z życia opartego na węglu do życia opartego na krzemie
poprzez „załadowanie” swojej świadomości do maszyn.
Wierzą, że kiedy już znajdą się w maszynach, będą mieli
nieskończoną moc, nieśmiertelność i zdolność do rozszerzania i
podbijania całego wszechświata. W istocie wierzą, że staną się
bogami.
Jednak zbudowanie ich ogromnej floty statków kosmicznych,
robotów terminatorów i opartych na krzemie systemów dominacji
dla Ziemi i innych planet wymaga ogromnych zasobów.
Te zasoby – woda, minerały, ziemia, energia itp. – są obecnie
konsumowane przez miliardy ludzi zamieszkujących naszą
planetę. Dlatego globaliści muszą eksterminować rasę ludzką,
aby uwolnić zasoby dla swojego nowego królestwa krzemowego,
które planują zdominować i uzbroić, aby dosłownie podbić całą
galaktykę.
Widzisz, ludzkość stoi im na drodze do osiągnięcia swoich
celów. Wierzą również, że ludzkość spełniła teraz swój
cel, dając początek sztucznej inteligencji i wysoce
zaawansowanym krzemowym formom życia. Dlatego ich zdaniem rasa
ludzka jest teraz zbędna.

Właśnie dlatego globaliści twierdzą, że toczą „wojnę z
węglem”. Wszyscy ludzie są zbudowani z węgla. Wierzą, że
wszyscy ludzie muszą umrzeć, aby ich własne życie mogło
osiągnąć nieśmiertelność poprzez krzem.
Szczepionki Covid-19 są doskonałą bronią do masowej
eksterminacji, ponieważ głupi, łatwowierni ludzie ustawiają
się w kolejce i zgłaszają się na ochotnika, by popełnić
„szczepionkowe samobójstwo”. To idealny schemat dla
globalistów, ponieważ nie muszą zawracać sobie głowy
strzelaniem do ludzi, gazowaniem ludzi, a nawet łapaniem
ich. Bydło/owce zgłoszą się na ochotnika do samobójstwa,
myśląc, że są „inteligentnymi ludźmi”, którzy „przeprowadzili
badania” i ufają „autorytatywnym źródłom”, kiedy decydują się
na samobójstwo szczepionkowe.
To temat dzisiejszego, pełnego akcji podcastu, który nie
pociąga za sobą żadnych ciosów i ośmiela się powiedzieć
prawdę. Przykładowy fragment z podcastu: „Mój pies liże jaja i
jest czystszy od ciebie, ponieważ po przyjęciu szczepionki
generujesz w swoim organizmie super szczepy wirusa… zejdź z
mojej kanapy!”
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