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Tämä on ollut kaikkien arvioiden mukaan vaikea vuosi monille ihmisille, sekä nukkuville että 

hereillä oleville.

Monet niistä, jotka ovat jääneet nukkumaan, ovat joutuneet ottamaan pistoksen, jota eivät todella 

halunneet, vain säilyttääkseen työpaikkansa tai terveydenhuoltosuunnitelmansa.

Jotkut tekivät sen ajattelematta asiaa ja tulevat saamaan ties kuinka monta "tehosterokotusta", 

jotka järjestelmä heiltä vaatii. Joidenkin voi nähdä Facebookissa innostuvan, kun kuulevat 

jokaisesta uudesta pistoksesta, joka saa hallituksen kumileimasimen hyväksynnän.

Toiset tekivät sen paljon kivun ja kärsimyksen myötä. He eivät halunneet sitä, mutta tunsivat, ettei 

heillä ollut vaihtoehtoa. He tunsivat olevansa ansassa hulluksi tulleessa maailmassa.
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He tiesivät, että tässä oli jotain väärää, jotain ennennäkemätöntä:

Tarkoitatteko, että minun on ruiskutettava kehooni jotakin, jonka sisältö on edelleen mysteeri ja 

joka on ollut käytössä vasta muutaman kuukauden ajan ja joka on jo tappanut enemmän ihmisiä, 

kuin kaikki muut rokotteet yhteensä? Ja jos en tee sitä,  niin mitä aiotte tehdä minulle? Annatteko 

minulle potkut?

He tiesivät jokaisella olemuksensa solulla, että tuossa skenaariossa jokin oli pielessä. Mutta he 

tekivät sen silti. He alistuivat maailmanjärjestelmään.

Ja he katuivat sitä lähes välittömästi.

Maineikas hollantilainen sanakirja Van Dale on nimennyt sanan prikspijt (piikkikatumus) vuoden 

2021 sanaksi. Sana sai 82,2 prosenttia Van Dale'n verkkosivuilla annetuista 49 000 äänestä.

Lopussa e kuitenkaani ole väliä, otitko sen hymyillen vai itkien.

Lopussa omistat päätöksesi.

Kukaan ei  itseasiassa voi pakottaa sinua tekemään mitään.

Kukaan ei pitänyt sinusta kiinni eikä pakottanut neulaa käsivarteesi.

Ainoa asia, joka sinun oli pakko tehdä, oli ratkaisu.

Siksi raportoin keväällä ja kesällä 2021, kun he aloittivat nämä pistokset, että me kaikki seisoimme 

ratkaisulaaksossa. 



Vuosi 2021 oli ratkaisujen vuosi.

Jotkut eivät koskaan salli kenenkään antaa heille seerumia, jonka sisältö on tuntematon ja joka 

aiheuttaa radikaaleja muutoksia ihmisen genomissa ja saa ihmiskehon itse asiassa valmistamaan 

toksista synteettistä piikkiproteiinia, joka aiheuttaa tulehdusta ja sairauksia.

Vuosi 2022 tulee olemaan sodankäynnin vuosi. Asiat ovat ehdottomasti kuumenemassa 

henkimaailmassa ja se tarkoittaa, että asiat tulevat kuumenemaan myös luonnollisessa 

maailmassa. Jatkakaa valmistautumista molemmilla rintamilla.

Me, jotka olemme hereillä ja tiedämme, kuka vihollinen on, olemme tunteneet pakkoa laajentaa 

työtämme. Aika on lyhyt. Meidän on levitettävä sanaa globalistisesta valtaeliitistä ja heidän pahasta

suunnitelmastaan tappaa, varastaa ja tuhota.

Jotkut antoivat enemmän taloudellista tukea äänille, joiden he kokevat puhuvan totuuksia, joita 

ihmisten on kuultava nimenomaan näinä aikoina. Jotkut alkoivat itse puhua somessa ystäviensä ja 

perheenjäsentensä keskuudessa, kohdaten heitä totuudella enemmän kuin koskaan ennen 

samalla rukoillen, että totuus menisi perille ja juurtuisi.

Minulle vuosi 2021 oli ratkaiseva. Laajensin julkista puhumista ja podcastia ja voit nähdä näytteen 

sen hedelmistä klikkaamalla tämän verkkosivuston osiota "media appearances”.

Olen aina ollut kirjailija, mutta en ole koskaan nauttinut huomion keskipisteenä olemisesta ja 

julkinen puhuminen tahtoo asettaa ihmisen keskelle näyttämöä parrasvaloihin.

Useiden tällaisten puhetilaisuuksien jälkeen vuonna 2021 tajusin, että Jumalan täytyy olla siinä 

mukana. Minun heikkoudessani Hän pystyi näyttämään voimansa, toivonsa, väkevän totuutensa. 

Kutsu, jonka kuulen jatkuvasti Jumalan kehottavan välittää kansalleen, on tämä: "Lähtekää siitä 

ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen 

vitsauksistansa." (Ilm. 18:4).

Tämä puheprojekti on tukenut radio- ja podcast-työtäni Sam Rohrer'in Stand in the Gap 

Ministries'in kanssa, Eric Gajewski'n TradCatKnight -podcastin kanssa ja useiden muiden 

maallisempien radio- ja podcast-alustojen kanssa, jotka antavat minulle mahdollisuuden puhua 

vapaasti siitä, mihin uskon ja mitä näen tulevan horisontissa. Lisäksi tietysti kirjalliset artikkelini 

ovat aina valistustyöni leipä ja voi ja lähes kaikki niistä vuonna 2021 ovat keskittyneet tappaviin 

kokeellisiin geeniterapiapistoksiin, niihin liittyviin digitaalisiin terveyspasseihin ja 

maailmanjärjestelmään, jota he kutsuvat Suureksi Nollaukseksi (Great Reset). .



Olemme kohdanneet Facebook'issa, Twitter'issä ja muilla valtamedian some-alustoilla kovaa 

vastustusta sanomallemme. Twitter bannasi minut vuonna 2021 ja vaikka Facebook sallii minut 

vielä alustallaan, sillä on paha tapa varmistaa, että yhä harvemmat seuraajani todella näkevät 

viestini.

Samaan aikaan ihmiset ovat kuitenkin selvästi nälkäisiä totuuden perään, eikä edes Big Tech voi 

estää heitä löytämästä sitä. Olen nähnyt tämän omakohtaisesti henkilökohtaisissa 

puhetilaisuuksissani ja myös artikkelieni lukijamäärien valtavassa kasvussa tänä vuonna. Vaikka 

somen jättiläiset yrittivät piilottaa tai kieltää työni, yhä useammat ihmiset löysivät minut verkosta. 

Artikkeleitani tällä sivustolla on luettu 3,7 miljoonaa kertaa vuonna 2021, kun vuonna 2020 luku oli 

1,6 miljoonaa.

Ihmisiä vedetään totuuteen. Jos meidän on jossain vaiheessa palattava puihin kiinnitettyihin 

lentolehtisiin, niin senhän me teemme! Globaali eliitti ei koskaan hiljennä meitä!

Totuuden vastustaminen voi lähteä mitä epätodennäköisimmistä lähteistä.

Tänä vuonna kuolemanpistosten alkamisen myötä tulleen lääketieteellisen tyrannian pilven 

hopeareuna oli siinä, että saimme selville, ketkä olivat ystäviämme, ketkä eivät.

Haluan sanoa, etten kirjaa pois ketään, joka otti nämä ensimmäiset rokotukset. Päädytte katumaan

sitä, jos ette ole jo katuneet, mutta se on teidän ja Jumalan välinen asia.

Mutta te, jotka jatkatte rokotusten edistämistä tohtori Fauci'n, Bill Gates'in ja maailman 

korruptoituneiden hallitusten valheiden perusteella, tulette maksamaan ahneudestanne (avarice) 

hirvittävän hinnan, jos ette tässä maailmassa, niin varmasti tulevassa.

Poliittisella tasolla saimme tietää, että entinen presidentti Donald Trump ei ole puolellamme 

aikamme tärkeimmässä kysymyksessä - kokeellisissa geenihoitohoidoissa, joilla on kyky jossain 

vaiheessa luoda trans-ihmisiä [tarkalleen ottaen on epäselvää, kuinka monta "tehosterokotusta 

(booster)" tarvitaan, että ihminen lakkaa olemasta täysin ihminen, mutta jokaisella peräkkäisellä 

pistoksella ihminen muuttuu kauemmas siitä, miksi Jumala hänet.loi ].

Vaikka poliitikoilta tuleva hengellinen sokeus saattaa olla odotettavaa, niin todella silmiä avaavaa 

on, kun näkee sokeutta tietyiltä seurakunnan tukipilareilta, miehiltä ja naisilta, joiden pitäisi nähdä 

asiat hengellisin silmin.



Puhun kristillisistä johtajista, kuten Franklin Graham, Robert Jeffress, tohtori Russell Moore, paavi 

Fransiskus, TD Jakes ja monet muut pastorit, rabbit ja papit, jotka, kuten saimme tietää, eivät joko 

olleet virittäytyneet (tuned in) tai olivat tietoisesti sulkeutuneet (tuned out) Jumalan Sanalle näinä 

petollisina aikoina. Miten muuten he voivat olla havaitsematta, että kokeellinen geeniterapia on 

paha asia ihmiskunnalle? Tämän suhteen ei ole harmaata aluetta. Joko kannatat Jumalan meissä 

olevan kuvan, DNA:n, kokeellista peukalointia, tai sitten et. 

Trump näyttää käynnistäneen viime aikoina ristiretken vakuuttamaan kannattajansa, että pistokset 

ovat hyvä asia. Ne "suojelevat sinua" ja "jokaisen pitäisi saada ne".

Melkein samaan hengenvetoon, kun sanoo, että "jokaisen pitäisi saada ne", hän heittää 

epärehelliseltä kuulostavan vastuuvapauslausekkeen (disclaimer) että "teillä on vapautenne" ja 

"unohtakaa mandaatit... ketään ei pitäisi pakottaa ottamaan sitä".

Viettäessämme joulua palvomme Kristusta, Messiasta, joka tuli maailmaan paikoista halvimmassa,

navetassa, tai eläimille tarkoitetussa luolassa.

Tämä oli elämää, kallisarvoista elämää, pyhää ja täydellistä. Aivan kuten olemme pyhiä ja 

täydellisiä syntyessämme varustettuna immuunijärjestelmällä, joka on niin hämmästyttävä ja 

ihmeellinen, että sitä ei tarvitse muuttaa eikä tehostaa.

Jokaisella maailmaan syntyvällä lapsella on tietty viattomuus.

Näitä viattomia on suojeltava pahoja aikomuksia omaavilta, sellaisilta, kuin hullu tohtori Fauci, joka 

rahoittaa barbaarisia ihmis-eläinkokeita, Klaus Schwab'in kaltaisilta transhumanisteilta ja Bill 

Gates'in kaltaisilta ahneilta miljardööreiltä, jotka ovat tehneet niin paljon ja lobanneet niin kovasti 

saadakseen nämä geneettisesti muunnellut seerumit lastemme kehoihin. Injektiot voivat muuttaa 

heitä ikuisesti, puhumattakaan siitä, että ne vahingoittavat heitä fyysisesti.

Jokainen, joka ei kunnioita lapsen haavoittuvuutta ja viattomuutta, saa ankaran tuomion. Siksi 

Jeesus sanoi: "Hänen olisi parempi, että myllynkivi pantaisiin hänen kaulaansa ja hänet 

heitettäisiin mereen, kuin että hän viettelee yhden näistä pienistä" [Luuk. 17:2]

Perinteinen kirkko viettää 28. joulukuuta viattomien lasten päivää. Muistelemme sitä kauheaa 

historian ajanjaksoa, kun paha Herodes Suuri määräsi tappamaan kaikki alle kaksivuotiaat 

poikalapset Juudeassa. Herodes oli sosiopaattinen diktaattori, joka pyrki säilyttämään valtansa 

alamaisiinsa nähden ja tämä ajattelutapa on edelleen hyvin elävä, vaikka se peittyykin nyky-

yhteiskuntamme mediameluun. Ne, jotka ovat tämän saman demonisen hengen riivaamia ja 



haluavat hallita ja valvoa, piiloutuvat teknologian taakse ja tulevat usein valkoisiin takkeihin 

pukeutuneina ja hymyillen kehottaen meitä vain "luottamaan" heihin. He ovat tiede. He ovat 

nuhteiden yläpuolella.

Tämän juhlapäivän pitäisi saada meidät miettimään tänä vuonna erityisen ankarasti sitä, mitä 

lapsillemme on tapahtumassa.

Me, vastarintaliikkeen jäsenet, me, jotka tunnistamme tyrannian kaikissa sen muodoissa, 

taistelemme sitä vastaan, emmekä vain siksi, ettemme halua elää sen kynsissä, vaan siksi, 

ettemme halua lastemme tai lastenlastemme kärsivän sen kidutusta.

Niinpä me lähdemme eteenpäin vahvana uskossamme ja asetamme toivomme ei kenenkään 

muun kuin Jumalan ja hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen varaan.

Kiitän kaikkia, jotka ovat lahjoittaneet tai muuten tukeneet tätä verkkosivustoa kuluneen vuoden 

aikana. Kiitän teitä, että olette lukeneet ja jakaneet viestejä, jakaneet kommentteja. Siitä, että 

rohkaisette muita tällä foorumilla taistelemaan hyvää taistelua. Aamen. Hyvää joulua.

LeoHohmann.com on 100-prosenttisesti lukijoiden tukema, mikä tarkoittaa, ettemme ole 

sidoksissa mihinkään yrityssponsoreihin tai mainostajiin. Kaikenkokoisia lahjoituksia 

arvostetaan. Voit lähettää ne osoitteella: c/o Leo Hohmann, PO Box 291, Newnan, GA 30264,

tai alla olevilla luottokorteilla (sivustolla).
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