Globalistit ovat siirtyneet Suuren Nollauksen
tappovaiheeseen; Muistatteko Deagel'in
väestöennusteen? Se on nyt täysin järkevä.
Globalists have entered the kill phase of Great Reset; Remember the
Deagel population forecast? It now makes total sense
By LeoHohmann, 26.5.2022

Tämä oli suuri viikko globalisteille. Heidän mielestään nyt on heidän aikansa käynnistää Suuren
Nollauksen vaikein vaihe, jotta he voivat jatkaa ns. neljättä teollista vallankumousta (Fourth
Industrial Revolution).
Neljäs teollinen vallankumous, kuten Maailman talousfoorumin guru Klaus
Schwab selittää, johtaa jokaisen ihmisen fyysisen, biologisen ja digitaalisen
identiteetin "fuusioon". Se on pohjimmiltaan uuden transhumanismiin ja
teknokratiaan perustuvan aikakauden aamunkoitto, jotakin sellaista kuin
romaanissa Brave New World esiteltiin.
Mutta he eivät pääse siihen, ennenkuin nollaavat kaiken. Tappavat vanhan.
Tuovat uuden.
Maailman resetoiminen ei onnistu nappia painamalla. Siihen tarvitaan sarja
hyvin suunniteltuja globaaleja kriisejä, kuten Schwab ja hänen pääneuvonantajansa Yuval Noah
Harari ovat todenneet useaan otteeseen.
Globalistit ovat siis kokoontuneet tällä viikolla Genevessä Maailman Terveyskokoukseen ja
Davosissa Maailman Talousfoorumin huippukokoukseen. Nämä kaksi kaupunkia, Geneve ja
Davos, sijaitsevat molemmat Sveitsissä, noin kolmen tunnin ajomatkan päässä toisistaan. Näiden
kahden kokouksen välissä globalistien saalistajaluokka saa ohjeet, mitä tehdä ja mitä odottaa

seuraavien 12 kuukauden aikana. Kutsun tätä 12 kuukauden ikkunaa avaussalvoksi (salvo =
yhteislaukaus taistelussa) Suuren Nollauksen tappovaiheessa.
Schwab avasi Davosin kokouksen sanomalla, että "tulevaisuus ei vain tapahdu; tulevaisuutta
rakennamme me, voimakas yhteisö, kuten te tässä salissa".
Schwab sanoi, että "meidän on valmistauduttava entistä vihaisempaan maailmaan", mitä pidän
pahaenteisenä merkkinä, että globalistit alkavat hermostua ja tuntevat, että jos he eivät ryhdy
jyrkkiin toimiin pian, niin kaikki heidän suunnitelmansa lopunajan globaalin hallituksen
pystyttämiseksi voivat mennä hukkaan.
Schwab lisäsi, että "meillä on keinot parantaa maailman tilaa, mutta tarvitaan kaksi ehtoa:
"Ensimmäinen on, että toimimme kaikki laajempien yhteisöjen sidosryhminä.”
"Ja toinen on, että teemme yhteistyötä."
Kysymykseni Klausille on seuraava: Klaus: Missä sitä yhteistyötä tehdään?
Ja mitä hän tarkalleen ottaen tarkoittaa maailman tilan "parantamisella"?
Parannuksia kenelle? Uskon, että hän viittaa parantuneisiin olosuhteisiin sille 1 prosentille, joka
johtaa suuria pankkeja ja yrityksiä ynnä heidän kätyreillensä, mikä saattaa nostaa sen jopa 3 tai 4
prosenttiin. Meille muille heillä on kurjuuden agenda.

Aika karsia
Jos katsomme WEF:n / YK:n agendaa, jota Yhdysvaltojen, Ison-Britannian, EU:n, Kanadan ja
Australian hallitukset tukevat täysin, niin se kaikki viittaa ihmispopulaation joukkoteurastukseen. He
ovat käynnistäneet tappamisvaiheen.
Kuinka he sen näkevät, voimme päätellä heidän retoriikastaan. Teurastusta tarvitaan, jotta
planeetta ja sen resurssit voidaan pelastaa heille, globalistlen eliitille, jota he edustivat tällä viikolla
Davosissa ja Genevessä.
He ovat kertoneet meille suunnitelmistaan etukäteen. He tekevät niin aina. Emme tule omistamaan
mitään, meillä ei tule olemaan yksityisyyttä ja opimme pitämään siitä, että olemme täysin
riippuvaisia hallituksesta ja sen yrityskumppaneista selviytymisemme kannalta.

YK:n maailman elintarvikeohjelman johtaja David Beasley puhui Davosissa ja kertoi iloisia uutisia.
Katso hänen lyhyet kommenttinsa twitter-videolta.
WEF:lle pitämässään juhlapuheessa Beasley selitti, että maailman elintarviketilanne oli huono jo
ennen Ukrainan sotaa, mutta tilanne on sittemmin kärjistynyt pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi
sitten toisen maailmansodan.
Sitten on tämä kammottava Economist-lehden kansi. Kyseessä on Rothschild'ien omistama
julkaisu, joka palvelee globalistien eliittiä. Siinä on kolme vehnän tähkää, joissa jyvät ovat
pääkalloja ja otsikko on "Tuleva ruokakatastrofi".

Conservative Playlist raportoi, että Rockefeller-säätiö, toinen globalistikerho, jolla on yhteyksiä Bill
Gates'iin, Schwab'iin ja WEF:ään, varoitti hiljattain, että raamatulliset mittasuhteet omaava
maailmanlaajuinen ruokakriisi saapuu ovellemme viiden tai kuuden kuukauden sisällä.
Rockefeller-säätiön puheenjohtaja Rajiv Shah kuvaili tulevaa tilannetta "massiiviseksi,
välittömäksi elintarvikekriisiksi", joka iskee koko maailmaan, eikä jätä mitään maata
koskemattomaksi.
Tämä ei ole kommunismia, koska jos se olisi sitä, suuret yhtiöt eivät olisi kaikki mukana siinä. Kyse
on teknokratiasta, joka käyttää tiedonkeruun ja kehittyneen valvontateknologian voimaa, jota se
hyödyntää kaikissa yhteyksissä - lääketieteen alalla, mediassa ja somessa, tieteessä,
koulutuksessa, vähittäiskaupan tasolla, armeijassa ja bioturvallisuuden tasoilla.
Mutta miten, kysyvät ihmiset, he tekevät sen niin, että emme omista mitään vaan vuokraamme
kaiken miljardööreiltä ja miljonääreiltä?
Kerron näille ihmisille, että jos he olisivat hereillä, he näkisivät vastauksen kysymykseensä
reaaliajassa.
Luomalla enemmän ja enemmän rahaa ja laskemalla tarkoituksellisesti dollarin arvoa Federal
Reserve (USA:n keskuspankki) ja pankkijärjestelmä pakottavat sinut maksamaan enemmän
vähemmästä. Selviytyäksesi hengissä, kuuluitpa sitten alempaan keskiluokkaan, keskiluokkaan tai
ylempään keskiluokkaan, maksat enemmän samasta bensalitrasta, samoista ruokaostoksista ja
vaatteista kuin ennenkin. Jonkin aikaa voi tulla toimeen ostamalla vähemmän ja vähentämällä
tuhlausta, mutta jonkin ajan kuluttua joutuu vähentämään autojaan, talojaan, syömistä ja kaikkea.
Tämän vuoksi Mayer Rothschild sanoi: "En välitä siitä, kuka säätää maan lait niin kauan, kuin
hallitsen sen rahaa."
Suunnitelmana on hinnoitella sinut ulos kaikesta niin, että vuokraat pienen asunnon kaupungista
radan varresta ja korvaat maasturisi sähkökäyttöisellä miniautolla (jos sinulla on siihen varaa) tai
polkupyörällä. Katso Kiinaa. Se on tulevaisuus, jonka he ovat suunnitelleet meille.
Mitä enemmän tuskaa aiheutuu, sitä lähemmäksi eliitti pääsee kykyään toteuttaa Suuri
Nollauksensa, jossa jokaiseen ihmiseen kiinnitetään digitaalinen QR-koodi, joka sisältää kaikki
terveystietosi kännykkäsovelluksessa ja yhdistää tuon sovelluksen myös pankkitiliisi ja kykyysi
kirjautua internettiin. Se on tavoite.

Tässä on juju.
Miljardööriglobalistien eliitti tietää, että heidän suunnitelmansa on epäsuosittu.
He tietävät, että ainakin puolet rikkaiden maiden väestöstä ei koskaan suostu tähän suunnitelmaan
vapaaehtoisesti. Heidät on pakotettava hirvittävän kriisin, kuten sodan tai "kansanterveydellisten
hätätilanteiden" aallon ja tällaisten kriisien aiheuttaman äärimmäisen puutteen aikana.
Koska suuri enemmistö amerikkalaisista kärsii äärimmäisestä normaalisuusharhasta (normalcy
bias), he eivät näe, mitä on tulossa. Heidät yllätetään täydellisesti. Nämä ihmiset uskovat, että
ruokakaupoissa nyt esiintyvät satunnaiset puutteet ovat vain tilapäinen häiriö, joka korjaantuu pian
itsestään. Ei mitään syytä huoleen.
He eivät näe, että sota ja nälänhätä ovat aivan nurkan takana. Kun ne saapuvat, heitä hallitsee
pelko ja hämmennys. Ahdistuksen taso ylittää kaikki rajat.
Useimmat alistuvat petojärjestelmään, jota rakennetaan näiden ennalta sovittujen kriisien varaan.
Kolmannessäännön mukaisesti 25-30% ei koskaan alistu tällaiseen järjestelmään. Näimme sen
viime vuonna rokotteiden suhteen, kun noin 70 prosenttia amerikkalaisista antautui "hanki
rokotuksesi" -paineen edessä, mutta 30% pysyi vahvana ja vastusti.
Nyt Modernan toimitusjohtaja Stephane Bancel myöntää, ettei kukaan halua hänen rokotteitaan ja
hän joutuu heittämään niitä pois, tarkalleen ottaen 30 miljoonaa annosta.
Katso hänen kommenttinsa alla olevalta videolta. Hän on hyvin surullinen.
https://www.youtube.com/watch?v=K6N22wFKWFI&t=64s
Eliitin kannalta lopputulos on tämä: Väestö on aivan liian suuri ja hallitsematon sellaiseen
resurssipohjaiseen, täydelliseen kontrolliyhteiskuntaan, jota heidän dystooppinen teknokratiansa
vaatii ja jos on jotakin, mitä teknokratia ei yksinkertaisesti voi sietää, niin se on suuri joukko
ihmisiä, jotka eivät tiedä paikkaansa. He uskovat edelleen sananvapauteen, ensimmäiseen ja
toiseen (Yhdysvaltain perustuslain) tarkistukseen, että ihmiset syntyvät miehiksi tai naisiksi,
sellaisiin vanhanaikaisiin juttuihin. Heidät on eliminoitava.
Tappovaihe: Kuinka he teurastavat väestöä?

Tästä syystä olemme siirtyneet Suuren Nollauksen tappovaiheeseen.
Kaikki se, mihin nämä ns. sidosryhmät nyt osallistuvat, aiheuttaa ihmisten ennenaikaista kuolemaa
tietyissä keskeisissä maissa, joissa on suuri keskiluokkainen väestö, joka on tottunut elämään
suhteellisen vapaata elämää. He eivät sovi täydelliseen valvontayhteiskuntaan, jossa liikkumistasi
seurataan reaaliajassa, kulutustottumuksiasi seurataan ja arvioidaan, ruokailutottumuksiasi
seurataan (lihasta tulee WEF:n mukaan "harvinaista herkkua"). Kaikkea elämäsi toimintaa
tarkkaillaan, että voidaan laskea ja seurata hiilijalanjälkeäsi ja arvioida yleinen sosiaalinen
luottoluokituksesi.
Tarkastelkaamme nyt yhteiskunnan kitkapisteitä, joita lietsoo globalistieliitti, joka johtaa kaikkea,
raha- ja pankkijärjestelmistä suuriin yrityksiin ja mediaan, Big Pharma'an ja Big Tech'iin.
• Tehdyt toimitusketjun katkeamiset sekä ruoka-, lannoite- ja polttoainepulat, jotka kaikki johtavat
nälänhätään. Katsok tämä TIK TOK-video junan suistumisesta raiteilta viime sunnuntaina Kanadan
Alberta'ssa - juna sattui kuljettamaan 43 konttia kaliumkarbonaattia, jota tarvitaan kipeästi
typpilannoitteeksi.
• Tappajarokotteiden ja tehosterokotusten edistäminen rokotevaltuuksien palautuessa
todennäköisesti tänä syksynä.
• Kansalaislevottomuuden lietsominen, joukkoampumiset ja amerikkalaisten aseenomistajien
manipulointi Valkoisesta Talosta tulevalla palopuheella. Media tukee Biden'in hallintoa, kun se
pyrkii jonkinlaisiin kansallisiin asevalvontatoimenpiteisiin. MSNBC:n Joe Scarborough ja Mika
Brzezinski ovat vain kaksi niistä monista median matkijalinnuista, jotka toimittavat propagandaa
Yhdysvaltain tiedustelupalvelujen puolesta. Buffalon ja Teksasin Uvalden joukkoampumisten
jälkeen Mika ja Joe ovat hokeneet, että hallituksen on nyt aika julistaa tietyt kiväärit laittomiksi.
Tällainen retoriikka, jossa uhataan riisua aseista lainkuuliaiset amerikkalaiset aikana, jolloin
rikollisuus on karkaamassa käsistä, saa vain lisää ihmisiä ostamaan aseita suojautumista varten.
• Heidän Venäjää vastaan käymänsä valtakirjasodan (proxy war) kärjistäminen alueelliseksi ja
lopulta maailmansodaksi. Kiina aikoo ottaa haltuunsa Taiwanin, ja Iran saattaa hyökätä Israelin
kimppuun. Venäjä ja Kiina ovat paremmin valmistautuneet tähän sotaan kuin Yhdysvallat ja
Eurooppa.
• Globalistien pakkomielteen lietsominen LGBTQ-transsukupuolisuusmanialla siinä määrin, että
törmäämme siihen kaikkialla, mutta mikä tärkeintä, lapsemme törmäävät siihen, koulussa,
kesäleirillä, poika- ja tyttöpartioissa ja jopa monissa kirkoissa. Tämä heikentää entisestään nuorten

joukkoa hämmentämällä heitä koskien omaa sukupuoltaan homouden ja lesbolaisuuden
lisääntymisen ohella johtaa pienempään syntyvyyteen.
Deagel'in väestöennuste vuodelta 2014
Kaikki edellä mainitut politiikat tähtäävät yhteen asiaan, suureen depopulaatioon eli väestön
vähentämiseen.
Palaan Deagel Corporation'in useita vuosia sitten tekemään analyysiin.
Deagel on sotilaallinen alihankkija, joka julkaisi vuonna 2014 ennusteen massiivisesta väestön
vähenemisestä vuoteen 2025 asti, jolloin Amerikassa olisi enää 99 miljoonaa ihmistä, kun vuonna
2014 heitä oli yli 330 miljoonaa. Länsi-Euroopan maissa, erityisesti Yhdistyneessä
kuningaskunnassa ja Saksassa, väestön määrä vähenisi yhtä jyrkästi.
Deagelin laskelmien perusteella, jos ne osoittautuvat lähellekään oikeiksi, turvattomimmat
asuinpaikat seuraavien kolmen vuoden aikana ovat Yhdysvallat ja Yhdistynyt Kuningaskunta,
sitten Saksa ja sitten muut EU-maat. Tämä väestöennuste oli niin kiistanalainen, sillä se osoitti
väestön vähenevän 80 prosenttia Yhdysvalloissa ja 50-80 prosenttia lähes kaikissa LänsiEuroopan maissa, että tutkimus katosi salaperäisesti Deagel'in verkkosivustolta maaliskuussa
2021 Covidin jälkeen.
Ennen Covid-"pandemiaa" ja siitä johtuneen laajan rokotuskampanjan vaikutusta monet tutkijat
raapivat päätään tarkastellessaan Deagel'in taulukoita, mutta nyt niissä alkaa olla enemmän
järkeä.
Tutkija Craig Paardekooper julkaisi hiljattain raporttinsa Deagel'in lukujen päivittämiseen
perustuvista ennusteista maailmanlaajuisesta väestökadosta. Voit nähdä hänen päivitetyt
ennusteensa jokaisesta maasta. Hänen mukaansa Yhdysvallat menettää 70,2 prosenttia
väestöstään ja Yhdistynyt kuningaskunta 78,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.
Tutkija Craig Paardekooper julkaisi äskettäin oman raporttinsa globaalin väestökadon
ennusteista, joka perustuu Deagel'in lukujen päivitykseen. Voit nähdä hänen päivitetyt
ennusteensa jokaiselle maalle. Hän osoittaa, että Yhdysvallat menettää 70,2%a väestöstään ja
Yhdistynyt kuningaskunta 78,5% vuoteen 2025 mennessä.
Deagel'in ennusteet vaikuttivat niin kaukaa haetuilta vuonna 2014, että jotkut syyttivät Deagel'iä
psykologisesta operaatiosta. Mutta ehkä Deagel'illä oli hyviä lähteitä analyysinsä tueksi.

Rockefeller-säätiö oli julkaissut vuonna 2010 ”Lockstep”-analyysinsä, jossa lähes taattiin, että
suuret pandemiat tappaisivat kymmeniä miljoonia ihmisiä ja maailman rikkain mies Bill Gates oli
vuonna 2014 jo pitkällä rokotevaiheessaan siirrettyään muutamaa vuotta aiemmin fokuksensa
tietokoneista rokotteisiin.
Tietenkin tiedämme, että ensimmäinen Georgia Guidestones muistomerkkiin kaiverrettu "ohje"
sanoo: "Säilyttäkää ihmiskunta alle 500 miljoonassa jatkuvassa tasapainossa luonnon kanssa",
mikä tarkoittaa, että maapallon ihmisiä on vähennettävä yli 90 prosentilla. Tämä tavoite vaikutti
pöyristyttävältä, kunnes myrkkypistoskuolemien koko laajuus ja sitten globaalin nälänhädän ja
kolmannen maailmansodan mahdollisuus alkoivat näkyä päivittäisissä uutisotsikoissa aivan
horisontin takana.
Lopputulos: Elämme outoja aikoja ja uskon, että nämä ovat lopun aikoja. Meidän kaikkien on
keskityttävä karaisemaanmaan itsemme fyysisesti, henkisesti ja emotionaalisesti siihen, mitä
Amerikkaan on tulossa seuraavien kolmen vuoden aikana ja samalla on ymmärrettävä, että
tärkeintä on karaista itsemme hengellisesti.
Jumala siunatkoon teitä kaikkia, kun teette valmisteluja.
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