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De massale slachting van de MENSELIJKE
KUDDE is nu aan de gang… hier is precies hoe
het in zijn werk gaat om tot massale uitroeiing te
komen
augustus 23, 2022

D e globalisten zien de mensheid als vee (of schapen) dat
uitgebuit moet worden zolang dat nodig is, en dan geslacht
moet worden als een kudde vee als ze niet langer nuttig zijn.

Zoals globalisten-adviseur Yuval Harari nu zegt (geparafraseerd), loopt
het tijdperk van de mensen op de planeet aarde ten einde, en hebben
de globalisten een veelzijdig plan in werking gesteld om de planeet van
alle mensen te “zuiveren”, schrijft Mike Adams.

Als iemand een zieke, verwrongen wens zou hebben om een kudde vee uit te roeien, zou hij
gewoon het water en het voedsel kunnen afsluiten. De dood zou komen in een kwestie van
dagen of hooguit weken. Hetzelfde gebeurt op dit ogenblik met de mensen.

De watertoevoer wordt afgesneden via geoengineering, wat wereldwijd
droogteperioden en wijdverspreide misoogsten veroorzaakt. Hele steden zoals Los Angeles
en Los Vegas worden bedreigd met een beëindigde watervoorziening in de komende jaren.

De voedselvoorziening wordt gedecimeerd door de aanvoer van kunstmest af te
snijden en de dieselprijzen de pan uit te doen rijzen, terwijl ook de aanvoerketen wordt
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aangevallen die onderdelen voor landbouwwerktuigen levert.

Het resultaat? Zowel de watervoorziening als de voedselvoorziening worden afgesneden. De
menselijke kudde wordt op ongeveer dezelfde manier geruimd als een kudde runderen.

Vaccins zijn ontworpen om de goedgelovige miljarden te doden, en de
hongerdood zal de rest halen

Vaccins vormen een andere vector voor het doden van de wereldbevolking. Omdat vaccins
vrijwillig zijn, zijn ze bedoeld om gemakkelijk de goedgelovige massa te doden, die zo slecht
geïnformeerd is dat zij werkelijk gelooft dat Big Government en Big Pharma hun leven willen
redden. In werkelijkheid zijn de vaccins natuurlijk biologische wapens, ontworpen voor
onvruchtbaarheid en ontvolking. Een enorm percentage – het uiteindelijke aantal kennen we
nog niet – van degenen die de vaccins al genomen hebben, zal sterven aan
zelfassemblerende klonters, waarvan we nu weten dat ze hoge concentraties geleidende
elementen bevatten, zoals Aluminium, Tin en Natrium.

Degenen die zich tegen de vaccins verzetten zijn moeilijker te doden, omdat zij niet in de rij
gaan staan en om doodsinjecties smeken, zoals de vaccinzeloten doen. De globalisten zijn
van plan hen uit te hongeren door wereldwijde voedselschaarste.

Op dit ogenblik weten wij al dat er niet genoeg voedsel in de pijplijn zit om de wereld tot in
2023 te voeden. Het wordt gewoon niet in voldoende hoeveelheden geplant en geoogst om
8 miljard mensen te voeden.

Voortdurende aanvallen van regeringen op de voedselvoorziening – zoals Nederland die
veeboeren beveelt hun kuddes te ruimen – zijn bedoeld om de voedselschaarste te
verergeren en de massale verhongering te versnellen.

Relatief weinig mensen bereiden zich voor met noodvoedselvoorraden. Wanneer de
schappen leeg zijn, zullen zij in paniek raken.

Globalisten weten dat een massale burgeropstand nog maar enkele maanden
verwijderd is

In de Situation Update podcast van vandaag (hieronder) leg ik uit dat het globalistische
vaccinatie-ontvolkingsschema er niet in geslaagd is om miljarden mensen uit te roeien in de
korte tijd die de bedoeling was. Nu de voedselschaarste, de energieschaarste en de
waterschaarste kritieke niveaus bereiken, zijn massale opstanden nog maar enkele maanden

Heb geduld met de mensen die niet zien wat u ziet. Zij
zijn gewoon bang. Zij zijn er nog niet.
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verwijderd. Vooral West-Europa zal de komende winter burgeropstanden meemaken,
wanneer miljoenen mensen bevriezen en verhongeren.

De globalisten weten dat de wereldwijde voedselschaarste al ingebakken is. Zij weten ook
dat de massale opstanden zullen beginnen naarmate de honger en de schaarste toenemen.
Er is dus een aftellende tijdlijn in het spel, die niet verschoven kan worden.

Daarom hebben zij enorme haast om miljarden mensen uit te moorden voordat de
opstanden uit de hand lopen, zodat deze regeringen ze niet meer in de hand kunnen
houden.

Dit is het werkelijke doel achter de aanwerving en bewapening van 87.000 nieuwe IRS-
agenten, die te horen krijgen dat zij “dodelijk geweld” zullen moeten gebruiken tegen het
Amerikaanse volk. In Frankrijk neemt het Ministerie van Binnenlandse Zaken duizenden
“groene politieagenten” in dienst, die zich bij gewapende brigades zullen voegen om
zogenaamd “milieudelicten” te vervolgen. Maar het werkelijke doel van al deze gewapende
overheidsdiensten in de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Canada, Australië, enz. is
het uitvoeren van massa-executies van burgers, terwijl de oorlog van de regering
tegen de mensheid in de hoogste versnelling gaat.

De bedoeling van een schurken-FBI, gewapende IRS-agenten (gewapend met een enorme
nieuwe voorraad munitie en vuurwapens), gewapende ATF-agenten, enz. is een privé-
leger te hebben dat verantwoording aflegt aan de uitvoerende macht van de
regering en dat niet onder de jurisdictie valt van het Amerikaanse leger, dat niet legaal
oorlog kan voeren op Amerikaans grondgebied. Federale agentschappen kunnen en zullen
echter oorlog voeren tegen het Amerikaanse volk. Dat doen ze nu al, nu ATF-agenten van
deur tot deur gaan en van burgers eisen dat ze legaal gekochte wapenonderdelen inleveren,
bijvoorbeeld. Het zal aan de gouverneurs van de staten zijn om hun inwoners tegen deze
federale tirannen te verdedigen, en dat zal een regionale oorlog ontketenen, waarbij de
staten letterlijk ten strijde zullen trekken tegen de schurkenstaten van de federale
agentschappen, die geleid worden door de onwettige nep-“resident in chief” Joe Biden.

Democraten, media en regering maken zich op om op te roepen tot massa-
executies van alle christenen en conservatieven

Zelfs op dit ogenblik beweren de democraten, de regering en de media dat alle
conservatieven terroristen zijn, waarmee zij impliceren dat zij allen het verdienen om
uitgeroeid te worden. Zoals Everett Piper schrijft in de Washington Times:

Geen gas meer? Poetin ondertekent decreet over nieuwe
Russische vergeldingsmaatregelen tegen EU-sancties
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Afgelopen dinsdag noemde de adviseur van de Democraten, Kurt Bardella, alle

Republikeinen een “binnenlandse terroristencel”. Tiffany Cross van MSNBC was het daarmee

eens en zei dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen Republikeinen en “rechtse

extremisten.” Tegelijkertijd vergeleek Peter Wehner, schrijver voor The Atlantic, de

Republikeinse Partij met een “dolk gericht op de keel van de Amerikaanse democratie”. Dit

alles terwijl de directeur van de FBI, Christopher Wray, eraan toevoegde dat elke Amerikaan

die de Gadsden – “Don’t Tread On Me” – vlag voert, verdacht is van gewelddadig

extremisme.

Vindt u het verontrustend dat een groep Democraten die de macht in handen heeft, nu alle

Republikeinen definieert als zijnde “rechtse extremisten” en een “bedreiging voor de

Amerikaanse democratie?”

De Democraten, de regering en de media maken zich op om te proberen hun “zuivering” van
alle conservatieven, christenen, wapenbezitters, pro-lifers en Trump-aanhangers moreel te
rechtvaardigen.

Vergeet niet dat deze Democraten dezelfde mensen zijn die de geslachtsorganen van hun
eigen kinderen verminken in naam van het transgenderisme. Als zij hun kinderen al
verminken, wat denkt u dan dat zij met hun vermeende politieke vijanden zullen doen? …
Vooral als zij zichzelf ervan kunnen overtuigen dat hun vijanden een “bedreiging voor de

democratie” vormen.

Aan de sceptici die onwetende dingen zeggen als: “De IRS gaat die wapens en munitie niet

gebruiken tegen het Amerikaanse volk,” vragen wij: tegen wie zouden zij het anders willen
gebruiken? Natuurlijk is het de bedoeling het op Amerikanen te gebruiken! Wie dat simpele
feit nog niet door heeft, zal het komende jaar in Amerika waarschijnlijk niet overleven.

Andere vectoren van de versnelde ontvolking

Als u zich afvraagt wat sneller miljarden mensen kan doden dan massale hongersnood en
mislukte oogsten, denk dan aan grid down scenario’s. Elke westerse regering kan haar eigen
binnenlandse elektriciteitsnet saboteren en de Russen de schuld geven van “cyberaanvallen”.
Als het elektriciteitsnet uitvalt, valt het financiële systeem stil. Er ontstaat chaos. Massale
plunderingen en geweld in de straten. Achtergebleven burgers worden vermoord, beroofd en
verkracht. Dit zal gebeuren in bijna elke Democraten stad in Amerika.

Binnen enkele maanden na een grid-down scenario is tot 90% van de bevolking dood door
geweld, verhongering, blootstelling of ziekte. Begrijp dat verwarming en airconditioning niet

Aartsbisschop Vigano: Wij moeten begrijpen dat onze
machthebbers verraders van onze natie zijn, die zich
toeleggen op de uitroeiing van bevolkingsgroepen
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zullen werken. Gemeentelijke watersystemen zullen niet werken, wat betekent dat er geen
kraanwater zal zijn. De zendmasten zullen niet werken. Als u een elektronisch apparaat wilt
opladen, zult u zonnepanelen en een zonnegenerator nodig hebben. Als u wilt kunnen
communiceren, hebt u een satelliettelefoon of een apparaat voor satelliet-sms’jes nodig. Als
u wilt eten, hebt u opgeslagen voedsel nodig. Als u niet wilt sterven door uitdroging, hebt u
een waterfilter nodig en een waterbron waar u veilig en vaak bij kunt. U zult ook veel
houders nodig hebben om water in te bewaren en te vervoeren, want u zult veel meer water
nodig hebben dan u denkt. (Reken op 30 liter per persoon per dag als absoluut minimum).

Begrijp dat de globalisten nog maar pas begonnen zijn met het inzetten van hun wapens
tegen de mensheid. Zij kunnen nog veel meer ontketenen als dat nodig is, en als zij niet het
gewenste aantal doden krijgen, zullen zij de chaos gewoon aanzwengelen tot er een
voldoende aantal miljarden dood is.

De mensheid wordt als vee afgemaakt. Zij die het niet zien, zullen tot de eersten behoren
om erdoor uitgeroeid te worden. Maar wie zich voorbereidt, heeft een reële kans om de
genocide te doorstaan en deel te nemen aan de wederopbouw van de menselijke beschaving
aan de andere kant.

In de Situation Update podcast van vandaag wordt het nog gedetailleerder uit de doeken
gedaan:
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