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Transskriptio:
Huoli tulevista vaikeista ajoista on ollut superrikkaiden teema jo useiden vuosien ajan.
Suurimmaksi osaksi poikkeuksellisen rikkaat näyttävät nousseen eliittiasemaansa kovan työn ja
yliluonnollisen avun yhdistelmällä. Olen aiemmin spekuloinut nuoria globaaleja johtajia
käsittelevässä profetiapäivityksessäni (linkki alla), että harvat rikkaiden ja kuuluisien ylempään
kärkeen kuuluvat miehet ja naiset ovat päässeet sinne pelkästään omin voimin. Uskon vakaasti,
että he ovat kirjaimellisesti tehneet sopimuksen paholaisen kanssa ja myyneet sielunsa hänelle
saavuttaakseen tässä maailmassa sen upean elämän, jota he tavoittelevat - olipa se sitten rahaa,
mainetta tai valtaa.

Olen puhunut usein tällä foorumilla globaalista eliitistä, joka - liittoutuneena Saatanan ja
hänen kätyriensä kanssa - tekee kaikkensa siirtyäkseen olemassaolon tilaan, jota he
kutsuvat nimellä Ihmiskunta 2.0, joka on ihmisen ja koneen sulautuminen. Tätä kutsutaan
myös singulariteetiksi, jossa tekoäly (AI) ylittää ihmisen älykkyyden ja poistaa rajat
ihmiskunnan ja tietokoneiden väliltä ja ihmiset sulautuvat tähän verkottuneeseen, ikuiseen
utopiaan. Tämä on kauan etsitty nuoruuden lähde ja ihanne elää ikuisesti ilman Jumalan
tarvetta. Ihmisestä tulee Jumala, aivan kuten Saatana paratiisissa houkutteli Eevan
uskomaan, jos hän söisi hyvän ja pahan tiedon puusta.
Superrikkaat toivovat, että tämä pian tapahtuva yhdentyminen tapahtuu heidän
elinaikanaan. Mutta he tietävät myös, että maailmassa on syntymässä ongelmia - suurelta

osin heidän omien tekojensa vuoksi, jotka ovat ristiriidassa Jumalan teiden noudattamisen
kanssa. Katso tarkemmat yksityiskohdat profetiapäivityksestäni Climate disaster
(suomennos Aasilla). Nämä varakkaat yksilöt näkevät edessä olevat äärimmäisen vaikeat
ajat ja valmistautuvat niihin. Koska tätä aihetta käsitteleviä artikkeleita on viime aikoina
ilmestynyt runsaasti, ajattelin tuoda esiin aiemmin pari vuotta sitten näyttämiäni dioja, jotka
havainnollistavat graafisesti, mitä nämä rikkaat eliitit aikovat tehdä. Käytän sitä
ponnahduslautana päivittääkseni teidät superrikkaiden nykyisestä ajattelusta ja
keskustellakseni näiden ponnistelujen turhuudesta, kun ihmiset taistelevat Jumalaa
vastaan.
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