Kuka vaikuttaa vaikuttajiin? Kohtaa Klaus
Schwab'in neuvonantaja
Who influences the influencers? Meet Klaus Schwab’s chief adviser
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Minulta kysytään usein, mistä Klaus Schwab saa outoja ja pelottavia ajatuksiaan
transhumanismista, globalismista ja teknokratiasta. Kuka muokkaa hänen maailmankuvaansa?
Aloitetaan toteamalla heti aluksi, että jokainen länsimainen johtaja, jonka näet maailman
näyttämöllä juuri nyt, on Uuden Maailmanjärjestyksen sätkynukke. Hänen ajatuksensa eivät ole
hänen omiaan, vaan tulevat saatanallisesta inspiraatiosta.
Kysymys kuuluukin, kuka kuiskaa Biden'in, Trudeau'n, Macron'in, Johnson'in, Zelensky'n ja muiden
globaalin Great Reset -hankkeen keulakuvien korviin?
Minulla ei ole kaikkia vastauksia, mutta uskon, että voimme rajata joitakin niistä.
Trudeau on ehdottoman tiiviisti sidoksissa Klaus Schwab'iin (check here ,here and here ). Schwab
kehuskelee, että hän on soluttanut puolet Trudeau'n kabinetista Young Global Leaders
-koulustaan valmistuneilla.
Lähteiden mukaan Biden kuuntelee Obamaa.

Ranskan presidenttiä Emmanuel Macron'ia neuvoo Jacques Attali (tutkikaa häntä itse, niin
hämmästytte).
Boris Johnson on Yhdistyneessä Kuningaskunnassa sidoksissa Britannian kuninkaalliseen
perheeseen, joka on suuri Great Reset -ohjelman puolestapuhuja. Tuskin kukaan pääsee
Britanniassa pääministeriksi ilman "perheen" tukea.
Entä Klaus Schwab itse? Maailman talousfoorumin perustajana ja toimitusjohtajana Schwab'illa on
suora yhteys Kanadan ja Yhdysvaltojen hallituksiin (hän todennäköisesti menee Obaman kautta
päästäkseen Biden'in luo) sekä EU:n, Australian ja Uuden-Seelannin johtajiin.
Mutta kuka neuvoo Schwab'ia?
Nyt meillä on vastaus.
Useat verkkolähteet ovat nimenneet israelilaisen historioitsijan, kirjailijan ja transhumanistin Noah
Yuval Harari'n Schwab'in tärkeimmäksi neuvonantajaksi. Eräällä sivustolla Harari'a kutsutaan jopa
Schwab'in dementoituneiden ajatusten "sieluksi (mastermind)".

Yuval Noah Harari ja hänen viimeisin kirjansa “Sapiens: A Brief History of Humankind”
Se on täysin järkevää, sillä Harari'a kuunnellessa kuulee kaikuja monista Schwab'in kirjoissaan ja
puheissaan esittämistä ajatuksista.
Muista, että se oli Schwab, joka sanoi, että neljäs teollinen vallankumous "johtaa fyysisen,
biologisen ja digitaalisen identiteettimme fuusioon".

Schwab puhuu myös ihmisistä, kuin he olisivat koneita, jotka on ohjelmoitava ja ohjelmoitava
uudelleen niiden käyttäytymismallien mukaisesti, joita vallanpitäjät haluaisivat heidän noudattavan,
että heistä tulisi kuuliaisia orjia Suurelle Nollaukselle, joka edustaa täysin muuttunutta digitaalista
yhteiskuntaa.
Kuuntele esimerkiksi, kun Schwab puhuu langattomasta yhteydestä ihmisen ja koneiden välillä,
joiden hän näkee sulautuvan yhdeksi hybridi-identiteetiksi, eräänlaiseksi ihmisen versioksi 2.0.
https://www.youtube.com/watch?v=UmQNA0HL1pw&t=5s
Kuuntele sitten Harari'a tällä videolla.
Videolla Harari väittää suoraan Jumalan Sanaa vastaan, että ihmisillä ei ole vapaata tahtoa. Heillä
ei myöskään ole sielua. Hän ehdottaa, että viruspandemioiden varalta perustetaan uusi globaali
valvontajärjestelmä ja vaikka tätä järjestelmää voidaan aluksi pitää väliaikaisena, se "jatkuu
loputtomiin".
Technocracy News and Trends -lehden päätoimittaja Patrick Wood on perehtynyt Harari'iin
perusteellisesti ja sanoo hänellä olevan miljoonia uskollisia seuraajia.
"Hän on malliesimerkki transhumanistista, joka luulee voivansa tulla jumalaksi", Wood kertoi
minulle. "Hän on Maailman Talousfoorumin filosofinen pääneuvonantaja ja yksi tärkeimmistä
auktoriteeteista WEF:n piirissä. He riippuvat hänen jokaisessa sanassaan."
Pahuuden taso, jonka kanssa olemme tekemisissä, on niin voimakas, että useimmilla kristityillä ja
konservatiiveilla ei ole aavistustakaan siitä, kuinka syvälle se ulottuu ja rehellisesti sanottuna
heidän on vaikea uskoa sitä. Yksikään poliitikko ei pysty pelastamaan meitä tältä pahuudelta,
ainoastaan Jeesus Kristus.
Toinen huomionarvoinen seikka on, että Harari ei ole ainoastaan sidoksissa Schwab'iin. Hänellä on
suuri kannattajakunta länsimaisen eliitin keskuudessa. Yksi Harar'in ihailijoista on Barack Obama,
mies, jolla on Joe Bidenin korva. Itseasiassa Obama on kutsunut Harari'a lempikirjailijakseen.
On mielenkiintoista, että juuri kun Yhdysvaltain petrodollari pettää kansainvälisesti, Biden antoi
viime viikolla toimeenpanomääräyksen, jossa kehottaa oikeusministeri Merrick Garland'ia,
'valtiovarainministeri Janet Yelleniä ja keskuspankin puheenjohtaja Jerome Powell'ia laatimaan
raportin keskuspankin digitaalisen valuutan luomisesta (Central Bank Digital Currency =
CBDC).

Hänen toimeenpanomääräyksensä mukaan tämän raportin, jossa on epäilemättä jo ennalta
laadittu johtopäätös, on oltava valmis ja Biden'in pöydällä 180 päivän sisällä.
Luuleeko kukaan todella, että idea keskitetysti valvotusta digitaalisesta valuutasta ja sen luomisen
ajoitus tuli Biden'iltä?
Luuleeko kukaan, että tämä ajatus on peräisin Merrick Garland'ilta, joka tuntuu kamppailevan
senaatin kuulemistilaisuuksissa peruskysymyksiin vastaamisen kanssa? Tai vanhalta ja
raihnaiselta Janet Yellen'iltä?
Ei.
Syy, että digitaalinen valuutta tarvitaan pian, on, että fyysinen kova valuutta, jota edustaa paperi ja
kolikot, poistetaan käytöstä pian.
Tätä koskevia päätöksiä ei tehdä presidentin tasolla. Pyrkimys kohti maailmanlaajuista digitaalista
rahajärjestelmää edellyttää päätöksiä, jotka tehdään paljon korkeammalla tasolla, kansainvälisten
pankkiirien toimesta, kuten Rothschild'it ynnä muut, joiden nimiä useimmat meistä eivät tunnista
(Jacques Attali voisi olla yksi heistä). Päätös on tehty, eikä sitä voi pysäyttää ilman Jumalan
yliluonnollista väliintuloa.
Kuten olen aiemmin raportoinut, kaikki, mitä näemme maailmannäyttämöllä tapahtuvan juuri nyt,
tähtää kahden asian syntymiseen - digitaalisen globaalin henkilöllisyystodistusjärjestelmän (se
käynnistyy yksinkertaisena rokotepassina, mutta kehittyy yleismaailmallisesti tunnustetuksi,
kattavaksi henkilöllisyystodistukseksi) ja digitaalisen globaalin rahajärjestelmän luomiseen.
Maailman Talousfoorumi WHO on avoimesti ajanut näitä molempia.
Kun nämä kaksi asiaa on otettu käyttöön - digitaalinen raha ja digitaalinen henkilöllisyystodistus
jokaiselle - globaalit saalistajat voivat jatkaa todella yhden maailman järjestelmän luomista, jossa
mikään ei tapahdu heidän valvontansa ja hallintansa ulkopuolella. Jokaista tapahtumaa valvotaan.
He tietävät, mitä ostit, mistä ostit ja paljonko maksoit.
Enää ei ole mahdollista ostaa mitään tai harjoittaa liiketoimintaa järjestelmän ja sen kaikkinäkevän
silmän huomaamatta.
Jos vuoden lopussa ostoksesi eivät vastaa tulojasi, joudut vastaamaan siitä.

Jos ostat liian paljon varastoitavaa ruokaa, bensiiniä tai dieseliä, ammuksia, alkoholia, kultaa tai
hopeaa, joudut vastaamaan niistä.
Ehkä järjestelmä ei edes päästä sinua siihen pisteeseen, että sinua olisi kuulusteltava. Ehkä
digitaalinen rahasi, koska se ei ole vain digitaalista vaan myös ohjelmoitavaa, ohjelmoidaan niin,
että se sammuu automaattisesti, kun saavutat kiintiösi minkä tahansa hallituksen päättämän
tavaran tai palvelun osalta. Tätä vaaditaan osana yleistä hiilijalanjälkeäsi, joka on välttämätön
planeetan pelastamiseksi ja myös sosiaalisten luottopisteittesi pitämiseksi hyväksytyissä rajoissa.
Muista, että kaikki yritykset, jotka valmistavat ja myyvät tavaroita, ovat hallituksen rattailla
pakottamassa tätä uutta totalitaarista systeemiä. Eliitti kertoo meille medialakeijoidensa
välityksellä, että se on kaikki osa Suurta Nollausta ja välttämätöntä ihmiskunnan "suuremman
hyvän" vuoksi,. Olemme jo nähneet COVIDin kautta, miten nyky-yhteiskunnan suurimmat voimat –
iso hallitus, iso bisnes ja iso media – marssivat samaan tahtiin.
Globaalit saalistajat tietävät, etteivät voi käynnistää ja integroida näitä uusia digitaalisia
järjestelmiä, elleivät aja niitä käyttöön suurten yhteiskunnallisten mullistusten – mittasuhteiltaan
eeppisten kriisien - seurauksena. Harari ilmaisi sen: "Älä koskaan anna kriisin mennä hukkaan.”
Siksi he vapauttivat COVIDin ja siksi he ovat nyt vapauttamassa mahdollista maailmansotaa.
Ajattele kaikkia niitä valtavia muutoksia, jotka seurasivat ensimmäistä ja toista maailmansotaa.
Karttoja piirrettiin uudelleen kummankin sodan jälkeen ja voimatasapaino siirtyi tietyiltä
kansallisvaltioilta toisille kansallisvaltioille.
Maailmanuskontoa ollaan myös luomassa "ykseyden" ja ihmisten veljeyden varjolla. Ellei sinulla
ole Herra Jeesus Kristus ja Hänen pyhä Sanansa todella poltettuna mieleesi ja sydämeesi, niin
alistut tähän uuteen yhden maailman digitaaliseen petojärjestelmään, jota tukevat laodikealaiset
kompromissikirkot.
Petojärjestelmää pystytetään nyt Suuren Nollauksen kautta.
Jossakin vaiheessa järjestelmä kuitenkin luovutetaan Ilm. 13. luvun miehelle.
Uskon, että joku em. miehistä - Obama, Macron, Harari, Attali ja mahdollisesti tekoälyllä vahvistettu
hybridiversio jostakin heistä - voisi olla kanditaatti antikristukseksi.

Todellisten kristittyjen uskovien jäännöksen jäseninä tiedämme, ettemme voi koskaan liittyä tähän
järjestelmään. Sen vastustaminen tekee meistä kohteita, mutta Jumala lupaa, ettei hän koskaan
jätä eikä hylkää meitä!

