
Deagels organisation förutspår en massiv global 
avfolkning på 50 till 80 % till 2025 

Historiskt sett förutspår Deagels organisation en förändring i det ekonomiska paradigmet 
med en massiv global avfolkning på 50 till 80 % till 2025. Deagel.com  

• Deagel, en underrättelseorganisation för den amerikanska regeringen, förutspår en massiv 
global avfolkning på 50-80 % till 2025. Få människor känner till den här webbplatsen och ännu 
fler säger att organisationen inte existerar legitimt. Trots det överväldigande borttagandet av 
dess betydelse, avslöjade WikiLeaks-dokument att det lagligen användes som referensmaterial i 
en Stratfor-rapport om den tekniska kapaciteten i Nordkorea. 

• Enligt sin egen hemsida tillhandahåller Deagel nyheter och information om internationella 
militärflyg och avancerad teknologi. Webbplatsen innehåller artiklar från 2003, men lite är känt 
om de verkliga ägarna. Många onlineforskare har av misstag förväxlat denna sida med 
"deagle.com" som ägs av Edwin A. Deagle, Jr., assistent till försvarsministern och assisterande 
försvarsminister. 

• Deagels rapporter, särskilt den tidigare nämnda forskningen om Nordkorea, lämnades också till 
presidenten under presidentens genomgångar. Deagel tillhandahåller alltså information som 
sedan används av globala underrättelsetjänster och regeringar. Här är en ofullständig lista över 
kända Deagels partners och kunder, enligt deras egna webbplatser: National Security Agency, 
North Atlantic Treaty Organisation (NATO), Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), 

• Fördelen med dessa prognoser är att Deagels webbplats inte har någon intressekonflikt i dessa 
prognoser. De är bokstavligen legosoldater. Sajten analyserar vilka budgetar som kommer att 
allokeras till vilka marknader för att köpa militärflyg. Det är allt som verkligen betyder något för 
dem. Dessa prognoser bygger på avstämning av olika offentligt tillgängliga rapporter från 
institutioner som CIA, IMF och FN. De inkluderar också en liten mängd data från en mängd olika 
"mörka källor" såsom webbguruer. Men alla dessa källor finns på internet. Listan utvecklas 
ständigt. Prognoser om befolkningstillväxt eller nedgång, militärutgifter och köpkraftsparitet 
mellan länder runt om i världen har fluktuerat något, men sedan 2015 har en förutsägelse inte 
förändrats: Kina kommer att vara den största ekonomin på planeten 2025. 

Denna högt ansedda underrättelseorganisation har dystra utsikter för USA under de kommande 
åren, inklusive en minskning av befolkningen med 81 %, från 327 miljoner 2017 till 100 miljoner 
2025. I själva verket förutspådde den ett liknande katastrofalt öde för Storbritannien, Australien, 
Tyskland, Japan, Danmark och andra amerikanska allierade. Till exempel, enligt Deagel, 
kommer befolkningen i Frankrike att minska från 67 miljoner invånare 2017 till 39 miljoner 2025, 
Englands från 66 miljoner till 15 miljoner, Australiens från 23 miljoner till 15 miljoner.  

• För att göra saken ännu konstigare hävdar tydligen ett uttalande på Deagels spådomssida att 
befolkningsrörelserna beror på självmord och försäkrar oss om att organisationen inte är "en 
köpman av döden eller satanisk dyrkan": Vad t ex ”vaccinet” mot covid-19 skulle göra för denna 
reduktion av mänskligheten får läsaren själv fundera över.  

 

 
 



 
Så här såg Deagels statistik ut fram till 2017. Forcast 2025 är numera borttagen i deras statistik, 
man kan undra varför? 
 

 



 



 



 



 



 

 

• "Historiskt sett har ett skifte i det ekonomiska paradigmet resulterat i en dödssiffra som sällan 
lyfts fram av vanliga historiker. När övergången från landsbygd till storstäder skedde i Europa, 
begick många människor som inte kunde acceptera det nya paradigmet självmord. De begick 
självmord av en psykologisk faktor. Detta är inte vanligt men det är sant. En ny kris kombinerar 
gamla, välkända modeller med nya. Vi handlar inte med dödsfall eller satanisk dyrkan eller 
vapen, eftersom det svävar rykten runt på nätet om detta. " 

• ”Tänk på att prognosen inte är mer än en modell, oavsett om den är fel eller korrekt. Det är inte 
Guds ord eller någon magisk anordning som förutspår framtiden. "- Deagel.com 

• De flesta ekonomiska och demografiska data som används för att göra prognoserna är allmänt 
tillgängliga från institutioner som CIA, IMF, FN, USA:s regering, etc. 



• Det finns en liten bråkdel av data som kommer från en mängd olika skuggkällor som 
internetguruer, osignerade rapporter och andra. Men alla dessa källor kommer från Internet och 
är offentliga för åtminstone en minoritet. Till exempel publicerade det kinesiska 
kreditvärderingsinstitutet Dagong för flera år sedan en rapport som analyserade staternas fysiska 
ekonomi genom att jämföra den med Kinas, Tysklands och Japans. Slutsatsen var att USA:s 
BNP låg mellan 5 000 och 10 000 miljarder dollar istället för 15 biljoner dollar, som USA officiellt 
uppgav. Vi antar att officiella uppgifter, särskilt ekonomiska uppgifter, publicerade av regeringar, 
är falska eller förvrängda i viss utsträckning. Historiskt sett är det välkänt att fd Sovjetunionen 
drog fram falsk statistik året innan dess kollaps. Västvärlden och andra länder uppfinner nu sina 
siffror för att dölja sin verkliga situation. Vi är säkra på att många människor kan hitta statlig 
statistik i sitt eget land som, genom sin egen personliga erfarenhet, som är svår att tro på, eller är 
så optimistisk att de kan tillhöra ett annat land.  

Trots "mängden" av digital data finns det en "kvalitets"-modell som inte direkt översätts till digital 
data. 2014-stammen av ebola har en dödlighet på 50-60 %, men försök att föreställa dig vad 
som skulle hända om det fanns en ebola-pandemi med hundratusentals eller miljoner människor 
infekterade med detta virus. Hittills har de få fall av personer som smittats av ebolaviruset 
"gynnats" av intensivvård med antiviral och andningshjälp, men mestadels med rikligt mänskligt 
stöd från läkare och sjuksköterskor. I ett pandemiscenario, kommer denna typ av hälsovård inte 
att vara tillgänglig för det överväldigande antalet smittade, vilket leder till en dramatisk ökning av 
dödligheten på grund av bristen på lämplig hälsovård. "Kvalitetsfaktorn" är att dödstalen kan öka 
med 80-90% i ett pandemiscenario från den rapporterade frekvensen på 50-60%. Siffran i sig 
spelar ingen roll, vad som är relevant är det faktum att scenariot kan utvecklas bortom de initiala 
förutsättningarna för en 50 % balansräkning till över 90 %. För övrigt ingår ingen pandemi eller 
ett kärnvapenkrig i prognosen. Nyckeln till att förstå den process som USA kommer att gå in i det 
kommande decenniet är migration. Tidigare, särskilt på 1900-talet, var den nyckelfaktor som 
gjorde det möjligt för USA att uppnå sin status av en koloss-immigration med fördelarna av 
befolkningsexpansion som gynnar kreditexpansion och kompetensflykt. Kollapsen av det 
västerländska finansiella systemet kommer att utplåna levnadsstandarden för dess invånare 
samtidigt som det sätter stopp för ponzisystem som aktiemarknaden och pensionsfonder. 
Befolkningen kommer att drabbas så hårt av en hel uppsättning bubblor och ponzi-planer att 
migrationsmotorn kommer att börja arbeta i omvänd acceleration på grund av krusningseffekter, 
vilket leder till staters undergång. Denna situation som är osynlig för stater kommer att överfalla 
med oöverträffade och förödande effekter på ekonomin. Offshoring av jobb kommer säkerligen 
att sluta med att många amerikanska företag flyttar utomlands och därmed blir utländska 
företag!!!!  

• Vi ser att en betydande del av den amerikanska befolkningen migrerar till Latinamerika och 
Asien medan migration till Europa - som lider av en liknande sjukdom - inte kommer att vara 
relevant. Ändå kommer dödssiffran att bli fruktansvärd. Ta hänsyn till att befolkningen i 
Sovjetunionen var fattigare än amerikaner idag. Ex-sovjeterna led under nästa kamp på 1990-
talet med en betydande dödssiffra och förlust av nationell stolthet. Skulle vi kunna säga "dubbel 
stolthet, två gånger hösten"? Nej. Amerikas levnadsstandard är en av de högsta, långt över 
dubbelt så mycket som sovjeterna samtidigt som de lägger till en tjänsteekonomi som kommer 
att följa med det finansiella systemet. När pensionärer ser sin pension försvinna framför ögonen 
på dem och det inte finns några servicejobb kan du föreställa dig vad som kommer att hända 
härnäst. Åtminstone unga människor kan migrera. Aldrig i mänsklighetens historia har det funnits 
så många äldre i befolkningen. Under de senaste århundradena har människor haft turen att nå 
30- och 40-årsåldern. Amerikas fall förväntas bli mycket värre än Sovjetunionens. Ett 
sammanflöde av kris med ett förödande resultat. Den demografiska krisen i före detta 
Sovjetunionens länder sträckte sig i mer än två decennier, om vi erkänner att den slutade i 
början av detta decennium (2010-talet). Den demografiska krisen kommer att drabba världen 
inom en snar framtid och förväntas pågå mellan tre och åtta decennier mer eller mindre 



beroende på tekniska framsteg och miljöfrågor. Konsekvensen är mer sannolikt en frusen bild 
där antalet populationer förblir oförändrat under en mycket, mycket lång tid. Länder förväntar sig 
att befolkningssiffrorna återspeglar födslar/dödsfall såväl som migrationsrörelser. 

• Under de senaste tvåtusen åren har vi sett västerländsk civilisation byggd runt Medelhavet flytta 
till norra Europa, sedan i mitten av nittonhundratalet flytta till en atlantaxel och slutligen fokusera 
på USA. I nästa steg kommer civilisationen att centreras kring Asien med Ryssland och Kina i 
toppen. Historiskt sett har ett skifte i det ekonomiska paradigmet resulterat i en dödssiffra som 
sällan lyfts fram av vanliga historiker. När övergången från landsbygd till storstäder skedde i 
Europa, begick många människor som inte kunde acceptera det nya paradigmet självmord. De 
begick självmord av en psykologisk faktor. Detta är inte vanligt men det är sant. En ny kris 
kombinerar gamla, välkända modeller med nya.  

• Ledsen att jag gör många av er besvikna med vår prognos. De har förvärrats mer och mer för 
varje år sedan starten av förkrisen 2007. Det sägs redan att denna sida är ideell, byggd på fritid 
och vi tillhandahåller vår information och tjänster SOM ÄR utan andra förklaringar och/eller 
garantier. 

• Vi är inte bundna till någon regering på något sätt. Vi handlar inte med dödsfall eller satanisk 
dyrkan eller vapen eftersom det svävar rykten runt på nätet om detta. Var medveten om att 
prognosen inte är mer än en modell, oavsett om den är fel eller korrekt. Det är inte Guds ord eller 
någon magisk anordning som förutspår framtiden. 
 
Postat av Guy Boulianne. 

 


