ZAKAJ UMIRAJO ČEBELE

Namen poboja čebel je izzvati svetovno pomanjkanje hrane (lakoto).
Ekonomske zlome krmili svetova elita. Zrušiti sistem oskrbe s hrano z
napredno nano tehnologijo (posebno s takšno opisano zgoraj) je sedaj
postal glavni cilj svetovne elite.
Z uporabo chemtrailov (najverjetneje zopet z nano tehnologijo, lahko pa tudi
enostavno samo s škropljenjem barija) se tudi čebele, kot vsa druga živa
bitja zaprašuje dan za dnem. Ko populacija čebel prične hirati lahko
opazimo, da vse čebele nikoli povsem ne umrejo. V tem je stvar! Z uporabo
chemtrailov so tako vzpostavili ustrezno ravnotežje, tako da dovolijo ravno
dovolj velikemu številu čebel, da preživijo in oprašujejo žita. Z enim samim
močnim dnevnim pršenjem neba odstranijo odvečne čebele, tako da ostane
približno le 10% čebel. Če to izvajajo v primernem času, t.j. v sezoni, potem
90% žit (pšenica in koruza) ne bo obrodilo sadov. Hkrati pa se cene vseh
proizvodov hitro zvišuje kar ima za posledico popolno pomanjkanje hrane.
Če bo sploh mogoče najti hrano bo ta izredno draga. Opozorimo tudi na
uporabo zakonskih omejitev (Codex Allimentarius in druge zakonske ovire),
posebno pa povsem legalno uporabo GSO3 žit. Bistvo GSO3 ni v tem, da so
taka žita slaba, ampak da so semena, katera dobijo kmetje od proizvajalca
Monsanto omejena le na enoletni rastni cikel in bodo vzklila/rastla namerno
po urniku s popolno zrušitvijo populacije čebel. To je pravi razlog za
vsiljevanje GMO semen kmetom. Tako se bodo cene živil v prihodnosti
stopnjevale s hkratnim umiranjem čebel. Samo še kanček manipulacije z
vremenom in kreiranje nekaj tornadov na področjih pridelave žit in ustvarjena
je prva popolnoma umetna svetovna lakota. V naslednjih 25-tih letih bo prišel
dan, ko ne boste mogli kupiti hlebec kruha pod $350 (prilagojeno na inflacijo,
ustrezna cena v današnjih dolarjih je okrog $140).
Z zaustavitvijo chemtrailov bi se celotna populacija čebel najverjetneje
obnovila v nekaj letih. Zakaj so za to odgovorni chemtraili? Čebele umirajo
povsod, kaj torej najdemo povsod? Chemtrale. To je edina stvar. Virus ne
mora obstajati zunaj gostitelja dovolj dolgo, da bi povzročil kaj takega.
Bakterijsko leglo bi bilo omejeno na določeno področje, glede na klimatske
razmere (npr. bakterija ne bi preživela nordijske zime). Edino kar je tako
prodorno so chemtraili in časovni okvir se tudi ujema. Pričetek kemičnega
zapraševanja neba (chemtrails) in umiranje čebel se je pričelo v približno

istem času.
Razlog vsega je ubiti vsakogar in zmanjšati svetovno prebivalstvo. Toda ne
morejo enostavno hoditi naokrog in ustreliti vsakogar. Zadeva mora biti
transparentna in razložljiva. Npr. za klimatske spremembe krivijo premalo
število tornadov, Monsanto se je pojavil iznenada, čebele izginjajo že več let,
torej to vse skupaj ni hudo pomembno itd.

Povprečna življenjska doba
S prej omenjeno umetno ustvarjeno lakoto, se je življenjska doba novo
rojenega otroka na tem planetu znižala na okvirnih 34 let. Dosti domišljije ni
potrebno, da pridemo do številke okrog 30. Glej tabelo spodaj.
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