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Globalistit ovat nyt siirtymässä "tappovaiheeseen", jossa tuhoavat ihmisiä ja hylkäävät 

kaikki aiemmat strategiat, joilla yrittivät salata todelliset aikeensa. Nyt he puhuvat 

avoimesti energian katkaisemisesta ihmiskunnalta, ihmisten näännyttämisestä nälkään 

elintarvikehäiriöillä, maailman valuuttojen uudelleenasetuksesta ihmiskunnan 

syöksemiseksi köyhyyteen ja väestökadon aikaansaamisesta rokotteiden ja tappavien 

lääkkeiden avulla. 

Muistatteko eilen julkaisemani yhdeksän kohtaa? Siinä ovat hyökkäysvektorit, joita tällä 

hetkellä käytetään ihmiskuntaa vastaan maapallolla:

1. Suunniteltu nälänhätä ja joukkonälänhätä

2. Sähköä, lämmitystä ja polttoainetta tuottavan energiainfrastruktuurin tarkoituksellinen 

purkaminen. 

3. Useita tappamaan suunniteltuja biologisten aseiden aaltoja. 
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4. Maailmanlaajuiset rokotevelvoitteet, joilla pakotetaan kuuliaiset massat ottamaan 

hitaasti vaikuttavia eutanasiapistoksia.

5. Planetaarinen geotekninen suunnittelu ja sään hallinta biosfäärin romahduttamiseksi ja 

maailmanlaajuisten sadonmenetysten aiheuttamiseksi.

6. Maailman velkapohjaisten fiat-valuuttojen tarkoituksellinen romahdus maailmanlaajuisen

köyhyyden aiheuttamiseksi.

7. Maailmanlaajuisten konfliktien kärjistyminen maailmansodaksi, johon osallistuvat sekä 

Venäjä että Kiina.

8. Maailmanlaajuisen toimitusketjun hallittu tuhoaminen taloudellisen romahduksen 

aikaansaamiseksi.

9. Hedelmällisyyden tuhoaminen muovikemikaaleilla, torjunta-aineilla, hormonihäiritsijöillä, 

LGBT-kasvatuksen ja transsukupuolisuuden avulla.

Jokaista näistä yhdeksästä kiihdytetään aggressiivisesti vuosina 2022-2025.

Tappovaihe on aktivoitu. (Se itse asiassa alkoi toden teolla covid-19:n myötä.) Kansallisten

johtajien - erityisesti WEF:lle velkaa olevien, kuten Trudeaun, Bidenin ja Euroopan 

johtajien - jokainen päätös on suunniteltu tuottamaan mahdollisimman suuri määrä 

ihmiskuolemia tämän hetken ja vuoden 2025 lopun välillä. Globalistit ovat jo matkalla kohti 

1-2 miljardin ihmisen kuolemaa ennen vuotta 2030 pelkästään covid-rokotteen ansiosta. 

Kun tähän lisätään vielä nälänhätä, taloudellinen romahdus, sisällissodat, biologinen 

terrorismi, ydiniskut ja sähköverkon katkeaminen, päästään noin 2-4 miljardiin 

kuolleeseen.

Näyttää siltä, että tämä tulos - 25-50 prosenttia nykyisestä ihmispopulaatiosta tuhoutuu 

tulevina vuosina - on jo "sisäänrakennettu", eikä sitä voida enää muuttaa. Rokotteiden 

kuolemanpistokset on esimerkiksi jo annettu yli viidelle miljardille ihmiselle. Suunniteltu 

nälänhätä ja elintarvikepula on jo saavutettu lannoitepulan, sadonmenetysten ja 

elintarvikeprotektionismin / nationalismin vuoksi. Esimerkiksi Intia on kieltämässä riisin 

viennin - politiikka, joka aiheuttaisi katastrofaalisen maailmanlaajuisen hätätilanteen 

elintarvikepulan ja nälänhädän muodossa. (Lähde: Bloomberg.com)

Fiat-valuutan velan romahdus on myös väistämätön todellisuus. Kun länsimaissa on 



viimeisten kolmen vuoden aikana painettu lakkaamatta ja lähes käsittämättömästi rahaa, 

olemme paljon ohi pisteen, josta ei ole enää paluuta, kun on kyse näiden maiden 

taloudellisesta maksukyvystä. Yhdysvaltojen, EU:n ja Japanin valuutat haihtuvat savuna 

ilmaan lähitulevaisuudessa jättäen nämä kansakunnat ja alueet taloudellisiksi raunioiksi.

Asia on niin, että jos valtioiden johtajilla olisi todellinen halu säilyttää talouden kestävyys ja 

järkevyys, pahimmat seuraukset voitaisiin välttää, tai niitä voitaisiin vähentää. Mutta he 

eivät halua välttää katastrofia... he haluavat pahentaa sitä. Yhdysvaltojen, Kanadan, 

Yhdistyneen kuningaskunnan, Saksan, Ranskan, Italian, Japanin, Australian, Uuden-

Seelannin ja muiden kansakuntien johtajat ovat kaikki globalistisia sätkynukkeja, jotka 

ottavat käskyjä vastaan ihmis- ja sivilisaatiovastaisilta globalisteilta, jotka ovat sitoutuneet 

ihmiskunnan sivilisaation täydelliseen tuhoamiseen maapallolla.

Hear more details in today’s podcast here:

Brighteon.com/51c96280-63ff-4068-96bc-0bf6658bbe50 
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