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Tokrat objavljamo drugi del po-
govora s slovenskim neodvis-
nim raziskovalcem V. V. o de-

populaciji ~love{tva, ki naj bi jo skriv-
nostno pripravljala skrivna elita, ki
vlada svetu. Na{ vir podatkov je tokrat
spregovoril o metodah, s katerimi naj
bi to izvajali, ter o tem, zakaj se je elita
za~ela na skrivaj umikati v podzemne
baze in bunkerje.

Ena od metod depopulacije naj bi bila
tudi uporaba kemtrailov ter zapra{eva-
nja z virusi v kombinaciji z elektromag-
netnimi bombardiranji?
Kemtraili so binarna sestavina nebalis-
ti~nega oro‘ja H.A.A.R.P., saj z letali
pr{ijo v ozra~je tudi te‘ke kovine, ki
izbolj{ajo prevodnost signala s satelitov.
Aerosol, ki ga zamaskirana voja{ka
letala skoraj dnevno v obliki mre‘ pr{ijo
z neba, je poln kemikalij, te‘kih kovin,
nevarnih virusov, radioaktivnih delcev,
nanorobotov. V zadnjih mesecih so tem
snovem pri~eli dodajati {e radioaktivno
vodo iz Fuku{ime, leto{nje poletje pa
bodo v ZDA dodali {e nov »zra~ni«
virus ebole. Da je stvar {e slab{a, imajo
na voljo novo tehnologijo, ki bo letalom
omogo~ala, da bodo sledi pr{enja na
nebu izginile ‘e po {estih sekundah.

Paket onesposabljanja vsebuje elek-
tromagnetne in mikrovalovne sevalni-
ke, ki delujejo predvsem na na{e mo‘ga-
ne in ‘iv~ni sistem; to so psihotroni~na
oro‘ja, ki so postavljena na posameznih
vzpetinah v smislu oddajnikov, repeti-
torji pa so name{~eni na vseh ve~jih,
predvsem javnih stavbah. Kot rezultat
tega procesa se naglo {irijo razne bolezni
dihal in {~itnice, vse ve~ je bolnikov z
Morgelonovo boleznijo, ki so jo prav
tako ustvarili v laboratorijih v ZDA.
Zaradi vse ve~je koli~ine strupenih pa-
davin je priporo~ljiva no{nja pokrival,
omejeno gibanje v naravi, uporaba
orgonskih topov, kisanje lokalnih obmo-
~ij in podobno.

Zrak, ki ga vdihavamo, je onesna‘en.
Kaj pa vodni viri?
@al poteka projekt depopulacije ~love{t-
va tudi prek privatizacije in zastruplja-
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nja vodnih virov, predvsem s fluorom
in arzenom. Kemtraili in sevanje iz
Fuku{ime, ki imata sinergijski u~inek,
globalni sledilni program pod vodst-
vom dru‘ine Rothschild, la‘no iskanje
nafte in plina, ki je v resnici vbrizgavanje
strupenih kemikalij v zemeljsko skorjo
– vse to zastruplja tudi najgloblje vodne
vire, ogromne podzemne zbiralnike pit-
ne vode. Ta voda je bila do sedaj zelo
~ista in je stara milijone let. Naj~istej{a
voda iz velikih globin se pod povr{jem
me{a z onesna‘eno vodo s pesticidi in
drugimi kemikalijami, kar {e pomno‘i
u~inek, zmno‘ek vsega tega pa je nato
speljan na povr{je v mestna vodovodna
omre‘ja. Torej razmislite, kak{no vodo
pijete.

Hrana?
Hrano nam zastrupljajo z genskimi
spremembami, govorimo o GSO ali
gensko spremenjenih organizmih. V
petdesetih letih prej{njega stoletja so v
ZDA pri~eli s kemijskim kmetovanjem,
katerega poudarek je bil predvsem na
pesticidih. To je v zahodnem svetu ‘e
takrat povzro~ilo epidemijo rakavih
bolezni, ki pa je bila spretno
prikrita.

Nadzor nad semensko ban-
ko je kmalu po letu 2000 prev-
zela multinacionalka Mon-
santo, katere najve~ji delni~ar
je ustanovitelj podjetja Micro-
soft, Bill Gates, ki je prav tako
vpliven ~lan vladajo~e elite.
Na tr‘i{~u se v tem smislu
prodajajo sade‘i brez ko{~ic,
ogromna povrtnina, gensko
spremenjena semena pa rodi-
jo samo eno leto in jih ni mo-
go~e razmno‘evati. Najbolj
nevarna v prehranski verigi

so zato ‘ita, denimo p{enica, pa koruza
in soja. Povsem enako velja za ‘ivalske
prehranske izdelke, ki so polni hormo-
nov, steroidov in adrenalina, morske
ribe pa so zaradi katastrofe v Fuku{imi
v ve~ini ‘e mo~no radioaktivne in zato
neu‘itne.

Kaj je glavni namen zastrupljanja z
gensko spremenjeno hrano?
Poru{iti elektro-kemi~no ravnote‘je v
telesu in s tem spraviti iz ravnovesja na{
»telesni ra~unalnik«, s pomo~jo katerega
lahko delujemo miselno, ~ustveno in
telesno. To vpliva na zmanj{anje umskih
zmo‘nosti in oslabi imunski, to je antivi-
rusni sistem ter nas dobesedno gensko
spremeni, saj neposredno prizadene na{
DNK, kar pa je tudi cilj elite. Razne ke-
mijske snovi v gensko spremenjeni pre-
hrani, kot so na primer najbolj pogosti
aspartam, fluor in litij, {kodljivo vplivajo
na razne organe, ki zaradi tega obole-

vajo, velikokrat pa se pojavijo tudi raka-
ve metastaze.

Pozdravimo se lahko le z okreplje-
nim u‘ivanjem sve‘e organske hrane, {e
posebno sadja, ki vsebuje encim salves-
trol; ta vpliva na presnovo in zato u~in-
kovito »ubija« encim CYP-1B1, ki se
nahaja izklju~no v rakavih celicah. Ob
tem lahko {e omejimo uporabo zdravil
in namesto ubijalskih kemoterapij, ki so
dejansko medicina kamene dobe, raje
trikrat dnevno zau‘ijemo konopljino
olje in/ali smolo-izvle~ek z zadostno
vsebnostjo kanabinoida THC, duhovno
delamo na sebi – meditiramo in {e mar-
sikaj koristnega lahko po~nemo.

A vse, kar sem do zdaj na{tel, bi
lahko spremenili z dovolj visoko stopnjo
zavesti in s primernim izobra‘evanjem
s knjigami, na svetovnem spletu, s semi-
narji, predavanji in podobno.

Zakaj naj bi se elita za~ela skrivnostno
preseljevati v podzemne baze?
Na tiso~e ljudi se pripravlja na podneb-
no katastrofo in s tem na propad sveta.
Priprava podzemlja, celih mest in kata-
komb za svetovno elito je ‘e zaklju~ena.

Tukaj gre ve~inoma za vlade
ve~jih dr‘av in najve~je ban-
kirje ter industrialce. Tako je
denimo vlada ZDA v zadnjih
desetih letih vlo‘ila v izgrad-
njo predvsem podzemnih baz
pribli‘no tri trilijone ameri{-
kih dolarjev, denimo v Lang-
ley v Virginiji, Denver v Kolo-
radu, Washington D.C., Ore-
gon, Teksas in drugod. Fede-
ralne rezerve preme{~ajo ve~ji
del operacij iz New Yorka v
^ikago; kot sami pojasnjujejo,
zaradi strahu pred naravno
katastrofo. Oprostite vendar,
a le kak{no? Tudi NORAD,

Kemtrailom so pri~eli
dodajati {e radioaktivno

vodo iz Fuku{ime.
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Bodo posredovali nezemljani?
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komandni {tab severnoameri{kega po-
veljstva obrambe zra~nega prostora, je
bil preme{~en v goro Cheyenne. Le
~emu?

Kaj naj bi se torej v resnici skrivalo pod
krinko podnebne katastrofe? Ali se umi-
kajo, ker bodo sami povzro~ali »narav-
ne« nesre~e in druge izredne razmere?
Zvezna vlada ZDA je v zadnjih mesecih
nakupila ogromno streliva za avtomat-
ske pu{ke AR-15, posebne enote policije
pa je oboro‘ila z elektromagnetnimi
pi{tolami. Pritisk voja{kih sil NATA naj
bi se za~el ‘e julija letos prav v ZDA,
zami{ljen kot vaja z mno‘i~no operacijo
imenovano Jade Helm. Patruljiranju in
zbiranju informacij infiltriranih vojakov,
tudi izraelskih, in posebnih enot policije
po ulicah naj bi kmalu sledile mno‘i~ne
hi{ne preiskave in aretacije, za katere
liste ‘e obstajajo, kar po logiki skoraj
vedno povzro~i demonstracije ve~jih
razmer.

V tem primeru bi vlada po celotni
dr‘avi kaj kmalu vpeljala zakon policij-
ske ure, ki bi tem enotam prinesel poob-
lastila, ki veljajo le v vojnih razmerah,
ko ustavne pravice prenehajo veljati. Da
bi prebivalstvo, zlasti v mestih, {e bolj
ustrahovali in pove~ali kaos, bodo vse
aretirane in nepokorne osebe prisilili v
cepljenje in s tem v mno‘i~no ~ipiranje.
Implementirani RFID mikro~ipi bodo
denimo pri dekletih v puberteti povzro-
~ali trajno neplodnost! Vse neposlu{ne-
‘e bodo s posebnimi avtobusi preva‘ali
v za to pripravljena FEMA tabori{~a, ki
jih je v ZDA ‘e ve~ kot {eststo. Vsi kom-
pleksi so ‘e v obratovanju, imajo zmog-
ljivost za petintrideset milijonov ljudi in
obstajajo v vseh zveznih dr‘avah.

Skriti satanisti~ni nadzorniki, ki jih
lahko razdelimo na Drakose, male Sive,
Anunakije, starodavne vampirske Ilu-
minate, zionisti~ne Iluminate, Jezuite,
bankirje, monarhije ter tri neodvisne
mini dr‘ave – Vatikan, London City in
Washington D.C. (slednja je bila usta-
novljena leta 1871) –, so uporabili opera-
cijo »la‘ne zastave« ‘e v drugi svetovni
vojni kot mno‘i~no obredno ‘rtvovanje

z vklju~itvijo dvojnosti zavesti vsega
~love{tva.

Tako elita za letos na~rtuje prikrito
operacijo pod »la‘no zastavo« na global-
ni ravni proti koncu septembra, ~eprav
je bila najprej predvidena za naslednje
leto, ko naj bi se oktobra 2016 zgodil {e
finalni del te operacije. Na~rt elite je v
enem letu odstraniti milijardo ljudi.

Velika nevarnost za planet sta vseka-
kor nebalisti~no medplanetarno oro‘je
H.A.A.R.P. in hadronski pospe{evalnik
CERN. S svojim energijskim udejstvova-
njem lahko spreminjata razporeditev
kopnega s potresi, vi{ino vode v oceanih
z valovi cunamijev, povzro~ata lahko
izbruhe vulkanov, izsu{ujeta obmo~ja in
podobno – vse z elektromagnetnim
bombardiranjem ob~utljivih geolo{kih
to~k na planetu, ki jih pod strokovnim
vodstvom nekaj jezuitskih znanstveni-
kov skrbno dolo~a Pentagon, ki krmili
mno‘ico svojih satelitov.

Trenutno najve~ja te‘ava elite je v
tem, da za obstoje~i zahodni ekonomski
sistem Zdru‘enih dr‘av, Kanade, dr‘av
EU in Japonske, ki vse bolj propada, ni-
majo nikakr{ne pozitivne re{itve, hkra-
ti pa te nemo~i no~ejo priznati, saj so
pravzaprav sami padli v lastno brezno.
Padec obstoje~ega sistema fiat (knji‘ne-
ga) denarja bodo zato sku{ali izpeljati
podlo tako, da bi s tem prizadeli ~im
ve~je {tevilo ljudi.

Kak{ni naj bi bili ti njihovi na~rti?
NASA ‘e nekaj let objavlja mimohod
planeta Nibiru, njegovo ime v prevodu
pomeni kri‘anje, ki bi ob pre~kanju rav-
nine Sonce-Zemlja zaradi obilice ‘elezo-
vega oksida v njegovi atmosferi izklju~il
vso tehnologijo na planetu in hkrati
zaradi izjemne velikosti povzro~il ve~jo
katastrofo na severni polobli. V resnici
je ta planet, ki je ugaslo sonce, ‘e konec
leta 2013 zapustil na{ son~ni sistem, torej
kaj tak{nega ni mogo~e pri~akovati. Ker
~lani elite vse to vedo, si bodo sku{ali

pomagati s simulacijami raznih hologra-
mov in uni~evalno elektromagnetno
tehnologijo, podobno kot pri uni~enju
obeh stolpov »dvoj~kov« 11. 9. 2001 v
New Yorku; tedaj so ob hologramih za
potni{ka letala in energijskem oro‘ju
uporabili tudi termonuklearni eksplo-
ziv, ki so ga nekaj dni prej namestili
agenti – in‘enirci tajnih slu‘b CIA in
Mossad.

Enak eksploziv je bil v kombinaciji z
nevtronsko bombo, name{~eno pod
morjem, in delovanjem H.A.A.R.P. upo-
rabljen tudi 11. 3. 2011 v Fuku{imi na
Japonskem, ko se je reaktor Daichi po-
polnoma stopil. S to »nesre~o« je bila
povzro~ena stokrat ve~ja katastrofa kot
leta 1986 v ^ernobilu, kateri je tudi
takrat »botrovala« ameri{ka elita, ki
zadnja leta podtika vse oran‘ne revolu-
cije. Tudi v Ukrajini, kjer ima zaradi veli-
kih povr{in rodovitne zemlje, kar petin-
trideset odstotkov na vsem planetu, in
bogatih nahajali{~ surovin velike apetite
multinacionalka Monsanto z ‘ivilskimi
izdelki, ki vsebujejo gensko spremenje-
ne organizme.

^e se elita morda ne bi odlo~ila za ta
korak, potem je mo‘no sklepati, da
lahko, najprej v ZDA in okolici, povzro-
~ijo katastrofo s spro‘itvijo delovanja
vulkana Yellowstone, ki bi s piroklastrs-
kim oblakom povsem zatemnil sonce na
severni polobli, njegov pepel pa bi kas-
neje prekril skoraj ves planet. Tudi v tem
primeru bi vsa tehnologija odpovedala.

Njihova tretja diverzijska razli~ica bi
lahko bil la‘ni napad nezemljanov, da
na{e nezemeljske zaveznike z neba navi-
dezno spremenijo v agresorje in tako ne
bi pri{lo do prvega stika ~love{tva z
njimi.

Ob tem bi ‘elel le {e omeniti, da na{i
zavezniki, ki delujejo pod imenom Andro-
medanski svet, skrbno nadzorujejo vsak
njihov napa~en korak in morebitni pos-
kus mno‘i~nega genocida. Njihovih
plovil v na{em oson~ju je vsako leto ve~
in zaradi vse huj{ih razmer na Zemlji ‘e
napovedujejo posredovanje.

Eva Majnik

Na~rt elite je v enem letu
odstraniti milijardo ljudi.
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