
Množično iztrebljanje neuporabnih jedcev:  
Shade razkriva načrt  
Kimberly Paxton  
 
TheDailySheeple.com 
19. Avgust 2012  
 

 
 
Podpri  filmske producente in najbolj pomembno, sporočilo s 
prednaročilom filma:  
www.shadethemotionpicture.com  
 
Če bi nekdo želel vašo smrt, bi želeli biti opozorjeni? In če bi postali 
soudeleženec v tem načrtu po lastni volji, kaj bi storili?  
Shade – The Motion Picture  JE to opozorilo. Film očrta v živo, dobro 
dokumentiran načrt svetovne elite za zmanjšanje svetovnega prebivalstva 
navzdol do 1 milijarde ljudi.  
Če ne poznate svetovno demografijo to pomeni zmanjšanje svetovne populacije 
za približno 90%.  
 
Depopulacijski postopki so v polnem zamahu, uvedeni medtem, ko 
zmanjševanje prebivalstva, geoinženiring, prisvajanje ozemelj in 
kriminalne bančne prevare vladajo med ljudstvom.  
 
Vse človeške aktivnosti bodo kmalu pod nadzorom in preostalo 
svetovno prebivalstvo velikosti  1 milijarde bo živelo v mega mestih, 
ki bodo kontrolirana s strani oligarhov, ki bodo sledili z RFID čipirani 
populaciji – ''neuporabnim jedcem'' kot jih je poimenovala elita.  
Prihodnost človeštva bo svet v katerem bodo oligarhisti odločali kdo 
živi in kdo umre.  
 
Zveni kot plan za resnično nor znanstveno fantastični film, toda žal ni tako. Je 
še kako resnično! To je podčrtan in citiran načrt zmanjšanja prebivalstva in 
evgenikov.  
 
Lopovščina je imenovana s polnimi imeni. Njihovi obrazi so pokazani. Posnetki 
teh ''pokvarjenih fantov'' so strupene besede, ki jih izrekajo v javnosti in se 
oglašajo ter najavljajo njihove načrte.  



Zasedba pokvarjencev vsebuje člane Rockefeller  Legacy, Billionaires for 
Eugenics, Bill Gates, Ted Turner, Henry Kissinger in mnogo mnogo več.  
 
Sto let je elitna skupina oligarhistov vladala svetu, ki ga je gnala 
dediščina spolnosti, denarja, moči in pohlepa…  
… v zadnjih 60 letih je njihova moč postala bolj utrjena, ker so postali 
bolj organizirani.  
Njihovi lastni beli papirji in drugi dokumenti kažejo vražje načrte, ki 
jih imajo na zalogi za zmanjšanje prebivalstva.  
 
To je film, katerega nočejo da vidite. Vsebuje dokumentacijo množičnega 
zmanjšanja prebivalstva, ki bo pustil za seboj 9 od 10 ljudi mrtvih! Vsebuje 
posnetke iz ne častne Bilderberg konference v letu 2012 v Chantilly, Virginia. 
Oriše načrt za ''množično iztrebljanje neuporabnih jedcev''.  
 
Shade prinaša ta načrt iz zatemnjenih sob ne častnih srečanj skupine 
Bilderberg na luč sveta: rak, cepljenja, FEMA koncentracijska taborišča, 
zastrupljanje naše hrane in vode.  
SHADE the Motion Picture 'Official Trailer 1'  
 
http://www.youtube.com/watch?v=ZVBszxZZAVQ&feature=player_
embedded#!  
 

 
 
Smatrajte to kot opozorilo.  
Svetovni elita/oligarhi VAS želijo mrtve.  
 
Shade je poziv k dejanjem. ''Obstaja čas za bitko: TA ČAS JE SEDAJ.''  
www.thedailysheeple.com/ 
 


