(4) DEN KOMMANDE SOCIALISTISKA VÄRLDSREGERINGEN
Vi avslutade del 3 med att börja titta på den framväxande världskommunismen. Vi sett hur Satan
behöver Evolutionen för att nå sitt mål. (Transhumanism) Vi har tittat på World Economic Forum
(WEF) och Den 4:e industriella revolutionen och ”The Great Reset”. Vi har visat vilken oerhörd makt
Klaus Schwab och WEF har som till och med slutit avtal med FN och även styr IMF som lånar ut ”med
villkor” för att styra länder mot agendan. Vi har sett hur de använder Covid 19 för att fixa en
ekonomisk härdsmälta i form av Hyperinflation. (del 3)
Upp 6:5 När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: "Kom!" Och jag såg,
och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. 6 Och jag hörde liksom en röst
mitt ibland de fyra väsendena säga: "Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och
oljan och vinet får du inte skada." (Hyperinflation)
Nu skall vi gå vidare och titta på vad Irwin Baxter säger är världskommunismens framväxande.
Upp 6:3 Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag det andra väsendet säga: "Kom!" 4 Då
kom en annan häst ut, en eldröd (Kommunismens färg) och åt honom som satt på den gavs makt att
ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom.
Donald Trump fick tala 40 minuter i Davos 2020 och ämnet var kapitalismens seger i USA. Inget
populärt ämne så han ”häcklades” av många av åhörarna. Donald Trump ville stå för den kapitalism
som innebar frihet och företagsamhet. Vi kunde se att alla stora i hela världen började smutskasta.
Det var just detta som öppnade ögonen på Keith Malcomson. Varför vände hela världen Donald
Trump ryggen? Den kapitalism Donald Trump stod för är hela västvärlden uppbyggd på och där har vi
bland annat haft religionsfrihet.
Vi skall ta och titta på 3 olika system nu:
> Socialism
> Kommunism
> Marxism
Vi måste förstå att alla dessa är ekonomiska system finansiella system precis som kapitalism. Men de
finansiella systemen orsakar sedan konsekvenser i den politik som måste till för att regera dem. Vi är
kristna och en fri församling kan verka oavsett vilket system som råder i världen om än mitt i
förföljelse som i Kina. Vi beskrev i förra delen hur man skapar en finansiell katastrof i form av
hyperinflation. Precis nyss tryckte exempelvis Bank of England upp ofantliga summor pengar utan
täckning med tillåtelse av centralbanken som lånar av IMF och Världsbanken. Kom ihåg vad jag har
sagt de sätter nu villkor på lånen för att styra regeringarna dit de vill.
Covid 19 har inneburit nedstängningar av hela kvarter och vi har sett en våg av konkurser. På en del
ställen gapar hela affärskvarter tomma butiker och restaurangerna har tvingats till konkurs. Vanligt
folk som börjat demonstrera möts av polisbrutalitet. Media visar ett enda inslag om detta i
nyheterna men nu börjar vi förstå att det är ju inte så konstigt det är en agenda som rullar på.
Men när BLM kom blåstes detta upp av media över hela världen. Nu vågade polisen knappt lyfta ett
finger. Vad är på gång? Börjar du studera vad BLM verkligen håller på med bakom fasaden kommer
du hitta mycket kommunister. Därför är jag säker på att vi ser ett uppresande av en världssocialism i
världen just nu. Black Lives Matter Leader Resigns, but This Radical Marxist Agenda Will Continue

Precis nyss lade World Economic Forum (WEF) upp en artikel på deras hemsida Juli 2020 ”The Great
Reset” måste ha socialrättvisa i centrum. Den fortsatte med att Kapitalismen måste reformeras och vi
måste mata ”The Brainchild” för att växa upp. Vad är ”The Brainchild”: Det är det produkt som skall
komma fram genom vår gemensamma ansträngning. De beskriver på hemsidan att efter Covid 19
måste följande saker göras i världen. Innan vi fortsätter vill jag bara klargöra vad ordet revolution
egentligen innebär helt konkret.
1/ Det gamla måste stoppas (Great Reset)(Covid 19 är täckmanteln – del 2)
2/ Det nya måste föras in (4 Industri revolutionen)
Nu skriver WEF att Kapitalism och Socialism måste göras till ett och det är alltså ”The Great Reset”.
Alltså det gamla måste stoppas och ”The Brainchild” växa upp. (Den 4:e industrirevolutionen) Det är
många som börjar förstå och avslöja deras planer så deras media går precis som planerat till
motattack. Hör och häpna New York Times en media ägd av WEF sa: ”The great Reset” är inget annat
än konspirationsteorier. På exakt samma dag sitter deras ledande chefer på ett möte på WEF som
handlade om ”The Great Reset”.
De har ju redan innan planerat hur de skulle bemöta dem som hade andra åsikter än deras agenda.
Nu började till och med BBC ”förlöjliga” dem som såg konspirationsteorier i ”The Great Reset”. Vi ser
det här ta fart även här i Sverige där både Dagen och Svenskt TV tagit upp ”Konspirationsteorierna”.
Detta kan till och med väcka slumrande så de blir nyfikna aldrig har våra sidor Elvor & Janne och
Truereformation fått mer besök än under Covidkrisen. Det verkar precis som många har en
inneboende känsla av: Kan detta ha med bibelns profetior att göra? Satan vill stänga igen deras
uppvaknande genom att säga: Lugn det är bara konspiartionsteorier!
En del kristna säger håll inte på med detta predika Jesus istället. Men vet du vad? Keith Malcomsen
har tack vare detta fått leda många både Ateister och New Agare till Jesus. Sanningen är den att vi
har ett gyllene tillfälle att använda profetiorna för att nå människor med Evangeliet istället. Keith
Malcomson lade ut en video om ”The Great Reset” som sågs av mer än 66000 personer på några
dagar och budskapet sprids vidare så det hotar deras planer därför agerar media som de gör. Hur
länge till tror ni hemsidor av det här slaget får vara uppe? Vi förstår att tiden är kort innan de stängs
av så sprid budskapet till så många du kan.
Klaus Schwabs egen bok ”The Great Reset” innehåller nämligen i detalj hur de göra Kapitalismen och
Socialismen till ett. Det tänker sätta upp detta system globalt till ett enda stort helt digitaliserat
ekonomiskt system. Det vi ser vi ser nu ske i världen är alltså födelsen och uppväxandet av deras
”The Brainchild” som är Världskommunism. De säger själva att de känner sig utvalda att göra det och
de har fått makten i händerna att genomföra planen också.
Det är viktigt att förstå det jag sa förut att:
Socialism
Kommunism
Marxism
Egentligen är ekonomiska system som kräver en viss politik för att få dem att fungera. Nu talar de
alltså helt öppet om att förstöra västvärldens kapitalism och gå mot en annan ekonomi som liknar
kommunism. Men då krävs alltså en annan politik för att det skall fungera och det är precis dit vi är
på väg i hela världen. De använder sig av ord som den vanlige lilla medborgaren på jorden inte fattar
ett dugg av de fattar inte att det väntar en förslavning av mänskligheten. När Gud kallade oss att
varna sa han att jag skall sända er till mina små de kommer lyssna. Så har det alltid varit och det är
Guds visdom att utvälja och sända det som ingenting är med sitt budskap.

För det som du nu ser sker över hela världen är följande:
1 Kor 3:18 Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han
bli en dåre för att bli vis. 19 Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: Han
fångar de visa i deras slughet, 20 och vidare: Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma.
Klaus Schwab talar i sin bok ”The Great Reset” om följande ”Kodord”
1/ Build Back Better
2/ Shareholder Capitalism och Stakeholder Capitalism
3/ Social Contract
För de invigda i samhällets toppskikt är detta något som de känner till. Men det gör inte den vanlige
lille arbetaren vid verkstadsgolvet. Jag åkte spårvagn idag och såg så många stirra in i sina mobiler de
små har ingen aning om vilken snara de håller på att dras in i. Man tänker gott om människor och
förstår inte att dessa 3 saker med Covid 19 som en täckmantel.
Bakom den täckmanteln håller på att rasera kapitalismen och skapa en ny global socialistisk stat. Jag
tvekar inte en sekund du ser profetiornas uppfyllelse framför våra ögon. Jesus beskriver för Johannes
att han skall visa för sina tjänare ett scenario som kommer blixtsnabbt över hela världen. (Som en
Tsunami som Schwab sa) Johannes skulle sedan skriva till församlingarna innan katastrofen kommer!
Men hur många förstår skeendet av vad vi beskrivit sker nu? Om inte Herren gett mig nåden att få se
i drömmar och syner vad som kommer hade jag aldrig begripit det här.
Upp 3:13 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.
Vet du vad Herren sa till oss en gång? Ni kommer att bli förvånade hur snabbt världen kommer
förändras. Om vi som sysslar med detta dagligen skall bli förvånade vad skall inte de sovande bli då?
Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart
(GK: Snabbt) måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes,
Redan 2009 drömde Elvor följande: Vi var många människor i alla åldrar som befann oss i ett stort
hus eller byggnad vid havet. Det var högt i tak och både väggar och tak var av stora glasrutor.
Inredningen var enkel. Plötsligt kom en fruktansvärt stor våg från havet, en tsunami. Den bara växte
och gick högt över huset när den närmade sig. Alla ropade förskräckt. Det gick så snabbt att ingen
hann göra något.
Jag tänkte ”hjälp om inte taket håller, dör vi”. (I drömmen (!) kom jag nämligen ihåg att vi hade läst
om en kristen man på Nya Zeeland som upplevt något liknande i en dröm där taket rasade in. Han
vaknade med saltvattensmak i munnen, så verklig var hans dröm. Detta hade vi alltså läst i
verkligheten).
Jag satte mig ner mitt i allt bland alla människor, blundade, knäppte händerna och ropade till Gud:
”Jesus, hjälp JESUS, JESUS, du ser att vi inget kan göra…hjälp oss, hjälp …om inte huset håller är det
kört..!” När jag såg upp hade den fruktansvärda vågen dragit över huset men taket var kvar. Det höll!
Taket höll! Väggarna höll! Vi kunde andas ut allihop.
Det som nu Klaus Schwab beskriver ske är det sista vilddjurets uppstigande ur havet. (Dan 8) Detta är
orsakat av de 4 hästarna eller de 4 vindarna. Kan du gissa vad Klaus Schwab säger om ”The Great
Reset” och den 4 Industrirevolutionen i sin bok? ”Uppfyllelsen av den 4:e industrirevolutionen
kommer att accelerera från och med nu och komma som en Tsunami”

Låt oss börja titta lite på de här konstiga begreppen de använder och börjar med ”Build Back Better”
som i stort sett alla politiker använder idag. ”Build Back Better” är endast använt av World Economic
Forum (WEF) från början och finns i deras plan gällande ”The Great Reset”. Denna term ”Build Back
Better” har använts av dem i flera av deras artiklar som just beskriver planen att förändra världen
mot denna ”världskommunism” som vi i detalj har beskrivit. ”Build Back Better” är ingenting annat
än förberedelsen till ”The Great Reset”.
World Economic Forum släppte en artikel 2020 den fick namnet: To Build Back Better! Den artikeln
säger: Vi måste forma om Kapitalismen och så här vill vi göra det. Hela ”Build Back Better” som är en
röd agenda bygger på en grön agenda. Vi hör dagligen i nyheter om en grön ekonomi och folk i
allmänhet reagerar inte ens utan tycker väl att det låter bra. Den vanliga lilla människan förstår
inte att bakom allt detta ligger en röd ekonomi. Nämligen ”Build Back Better” och World Economic
Forums plan att få en världskommunism.
Nu kanske ni vaknar upp för varje gång media och rapport talar om regeringsledare och företag och
länder som plötsligt säger att de måste ställa om till en grön ekonomi arbetar de alltså medvetet mot
en röd ekonomi. (Där en politik måste följa) Varför går det nu så blixtsnabbt? Jo det har vi ju redan
tittat på inget land kommer undan för det handlade ju om ländernas skulder tog vi ju upp. IMF och
Världsbanken trycker upp och lånar ut pengar som inte finns teckning för som skapar en jättebubbla.
(Rune sa: De fifflar nog med rapporterna för att dölja den)
De skuldtyngda länderna har helt plötsligt en massa pengar att röra sig med mitt i denna kris är
inte det konstigt? Det är bara det att givetvis sätts villkor nu att ställa om till en grön ekonomi. (Men
det är i själva verket en röd) Ledaren och en av Klaus Scwaubs närmaste vänner Joe Biden använde
”To Build Back Better” som en plattform för att gå emot Donald Trump i det smutsigaste val i
historien känner till. Englands premiärminister Boris Johnson är också en av dem som står helt bakom
”To Build Back Better”. Alla politiker i västvärlden använder nu detta kodord som är samma sak som
”The Great Reset” (Därför tror jag OS 2012 i London verkligen var vad många såg Coronan)
Jag sa förut att de har makt att genomföra sin agenda och det kan vi förstå när alla ledare från FN –
EU – Världsbanken – IMF – Greenpeace – Rockefellers – Mastercard – BP – Banker och Centralbanker
i hela världen talar om omställningen till grön ekonomi eller ”Build Back Better” som kommer från
WEF och Klaus Scwaub från början.
Jag tror WEF är det mäktigaste instrumentet i världen just nu för förändringen mot en ny
världsordning. Hur kan alla regeringar och företagsledare i hela världen plötslig stå som en man
bakom en plan gällande ”Grön ekonomi” och ”Build Back Better”? Hela denna plan har vi ju i detalj
beskrivit vara ”The Great Reset” och ”The Great Reset” gömmer sig bakom en täckmantel vid namn
Covid 19. Jag hoppas att dina ögon öppnas nu så vi förstår att krafter släpps lösa nu som leder till
uppfyllelse av biblisk profetia.
Vanliga människor går omkring livrädda över utvecklingen med masker och bråkar om Vaccin. Vanliga
människor hoppas på det normala igen efter Covid 19. Vanliga människor har ingen aning om att vi är
inne i en process som aldrig kan gå tillbaka till det som de kallar för normalt på grund av den skapade
skuldbubblan. (Del 3) När Keith fick höra talas om detta med att införa kommunism tänkte han att
ingen kan vara så tokig. När han började studera detta blev han chockad han såg att det griper
människor i hela världen. De säger själva att deras plan är att beröra en ung generation. Tänk efter
nu gällande en viss flicka vid namn Greta Thunberg. Nu förstår du kanske att ”Gröna Greta” samtidigt
är ”Röda Greta” och hon nådde en hel ung generation som ju var deras mål. Så denna gröna
revolution är precis samma sak som deras röda revolution hur många förstå det?

Så den gröna ekonomin är den röda ekonomin och allt kommer från WEF från början. Detta är med
andra ord Klaus Schwabs ”The Great Reset & 4 Industrirevolutionen. Du hör dagligen i nyheterna om
saker vanligt folk inte är insatta i.
Gröna jobb = Röda jobb
Gröna städer = Röda städer
Grön ekonomi = Röd ekonomi
Det här är inte konspirationsteorier Boris Johnson pekar ut London som den gröna ekonomins
centrum. Boris Johnson träffade nyss Bill Gates för att diskutera bland annat Vacciner och hur man
skulle behandla det stora problemet Covid 19. Inte undra på att du kan läsa om den 4:e Industriella
revolutionen på engelska regeringens hemsida. Hela Klaus Schwabs tal från WEF möte i Davos 2017
hittar du där. (Janne: Intressant video Matt Hancock heckled as he praises Boris Johnson for social
care reform)
Det är så märkligt att döpa en video från London OS 2012 vide detta namn: Opening Ceremony London 2012 Olympics | Industrial Revolution Performance – Det var vid invigningen där man
samtidigt visade annat som tydde på Covid 19 men som man tog bort.
Matt Hancock citerar från ett samtal från WEF med Klaus Schwab 2018: Han har informerat oss vad
vi måste göra nu. Han vill att vi skall vara en ledande del när det gäller teknologin i detta. Det handlar
om att allting måste bli digitaliserat. Klaus Schwabs budskap det året i Davos var: Reimagining Policymaking in the Fourth Industrial Revolution.
Hur kan det komma sig att England som förut drev Brexit för att komma ur EU blivit ett redskap för
att upprätta den 4:e industriella revolutionen? Boris Johnson sa nyss: Vi kan inte gå tillbaka till det
samma vi har haft Covid är det som triggar igång förvandlingen av hela ekonomiska och sociala livet i
vår nation. Kan man utrycka vad ”Build Back Better” innebär tydligare än så?
Låt oss titta på punkt 2 i den där listan i början lite där finner något som tog upp Shareholder
Capitalism som en motsats till Stakeholder Capitalism. Vanligt folk förstår inte vad de talar om i vanlig
ordning. När de talar om kapitalism tror vi att de talar som vi vanligt folk tänker: Kapitalism är
Kapitalism. Men vad menar beskriv i Klaus Schwabs bok ”The Great Reset” när han talar om Shareholder Capitalism som han skiljer från Stakeholder Capitalism?
När nu de som är involverade i Agendan talar om Kapitalism menar de alltså inte den som vi menar
den som skapar frihet och annat gott. Klaus Schwabs nya bok handlar om: “How Capitalism Works
and how to overcome it” Från 2021 menar de att de skall riva ner och åter bygga upp ett ”hållbart
samhälle” du har väl redan förstått att FNs Plan (Agenda 2020 Den gröna) är samma som WEF plan?
(Den röda) The Great Reset & 4 Industrial revolution? Det är ”Build Back Better”! De kommer genom
ekonomiska påtryckningar att få regeringar att ställa sig bakom.
Då skall vi se vad Klaus Schwabs bäste vän Joe Biden har att säga. Under Bidens valkampanj som gick
under plattformen ”Build Back Better” sa han i ett tal: Vi måste förändra tiden som varit av
Shareholder Capitalism till Stakeholder Capitalism. Vad menar han med det? Shareholder Capitalism
är det som gynnar de som äger något detta är sann kapitalism att arbeta för att få rätt till din lön. Det
är med andra ord det ekonomiska systemet som nu råder på den här jorden. Vet du vad Joe Biden
och Klaus Schwab vill göra nu? De säger det öppet så det är ingen hemlighet att de vill föra in världen
från Shareholder Capitalism mot Stakeholder Capitalism. Men du ser att båda sakerna ser ut att
mena samma sak Kapitalism men det är det inte. Denna förändring som de talar om skall
genomföras i ”The Great Reset” som kommer bakom en täckmantel av Covid 19.

Då skall vi se vad som är skillnaden mellan de här två Shareholder Capitalism mot Stakeholder
Capitalism. Vad är Stakeholder Capitalism? Det är ett kollektivt ägande av alla egendomar som finns
på jorden. Vet du vad vi kan kalla ett sådant system för socialism eller kommunism. Nu ger de det
bara ett annat namn för att detta är en fördold agenda de visste alla inte skulle köpa så de kallar det
Stakeholder Capitalism.

Utåt sett så talar man om hur detta skall gynna normalt folk genom den nya ekonomin och
digitaliseringen av allting. Men de tänker inte Redistribution of Wealth till vanligt folk som dig och
mig. Stakeholder Capitalism för dem är nämligen att upprätta en överstatlig kontroll och
maktapparat för Redistribution of Wealth och Klaus Schwab har själv talat öppet om detta.
Det innebär slutet för den fria företagsamheten och ägandet i Shareholder Capitalism. Nu skall alltså
en överstatlig kontroll och maktapparat ta över dem. (Janne: Då förstår vi varför småföretag just nu
går under) Joe Biden säger alltså att han är för Stakeholder Capitalism och ett uppdelande av hela
jordens resurser.
Janne: Detta innebär nu att man planerar att upprätta en överstatlig kontroll och maktapparat.
Under denna överstatliga maktapparat kan du bli en världsmedborgare. Kommer du ihåg vad Schwab
sa agendan var egentligen: Att digitalisera allting från minsta fluga och uppåt. Varför det? Total
Kontroll! Covid 19 är bara täckmanteln för det.
1/ Vi får en digitaliserad världsregering
2/ Alla måste digitaliseras för att bli en del av världsmedborgarskapet
Det vi sett de senaste åren chockerar mig England – USA har fallit för ”Green Deal” vilket är exakt
samma sak som ”The Great Reset” eller den 4:e Industriella Revolutionen. Allting både FN och EU är
bara lydiga redskap och går hand i hand med WEF. De skall förbjuda fossila bränslen om 10 år.
De har i stort sett all media bakom sig försöker nu svartmåla dem som får sina ögon öppnade som
”konspiratörer” som tror på dumheter. Men jag har bara citerat och fört fram vad de själv säger att
de skall göra med den här världen. Så här säger John Kerry själv Joe Bidens Klimatexpert om detta år:
Detta är ett stort ögonblick The World Economic Forum (WEF) måste nu ta en ledande och central
roll när det gäller att definiera ”The Great Reset när det gäller Klimatförändringar och Inequality ja
allt som Covid 19 har orsakat.
Janne: Vad betyder nu detta ord Inequality om du slår upp det ser du att det handlar om
Redistribution of Wealth: Inequality refers to the phenomenon of unequal and/or unjust distribution
of resources and opportunities among members of a given society. From: International Encyclopedia
of Human Geography (Second Edition), 2020.
Al Gore som är en tillbedjare av GAIA alltså en tillbedjare av moder jord. Kommer ni ihåg hur vi tog
upp i början om Evolutionen där det visade sig att man öppet ljög för att finna ”The Missing link”.
Ungefär på liknande sätt har Al Gores film om klimatförändringar avslöjats. (Google har mixtrat och
tagit bort det som fanns förut som med London OS) Visste du att han är en av Joe Bidens närmaste
vänner är en av de mest betydelsefullaste medlemmarna i WEF. Biden kommer att höja skatterna
och driva ut företagsamhet från USA. Joe Biden startade 2017 – The Joe Biden Institutet för att träna
ledare för en ny agenda. När han invigde det 2017 sa han. Detta handlar om att vi följer WEF!
Veckan efter träffar han Klaus Schwab för att få instruktion för hur man skulle gå vidare. Biden talade
i WEF 2016 han var där tillsammans med John Kerry.

Jag sitter nu och ger er vad de själva sitter och säger ord för ord. Det kommer att bli ett maktskifte i
världen och WEF är i centrum för den. Vad är socialism? Det är skapat av Karl Marx som dog i England
med bara 11 deltagare på sin begravning. Men bara 100 år efteråt målades kartan röd och det är
färgen som symboliserar Socialism eller Kommunism. Marx hade en form av Socialism som helt
enkelt kallades Kommunism. Det innebär att Socialism - Marxism - Kommunism har ett samband med
varandra. Vi måste komma ihåg att Marx var en ekonom från början utifrån detta tänkte han.
Så både Socialism - Marxism – Kommunism är ekonomiska system.
Socialism är ett system som förespråkar folkets ägande mer än privat ägande. Det skattebelägger
privat ägande men även företag och arbete och allt som produceras alla varor och tjänster.
Kommunismen har alltid misslyckats i vilket land det än försökt ta makten över. De inriktar sig på att
nå den unga generationen först och påverka utbildningen. Nu kommer de här i USA med ett
förändrat namn så de benämner sig socialdemokrati. Men de talar för ett upphörande av privat
ägande och samtidigt progressiv kapitalism
Klaus Schwab säger i sin bok att vi måste ”Rewrite Social Contracts” då menar han maktapparaten
uppifrån ner regeringarna i länderna. De använder ord för att du inte skall förstå vad menas med ett
Socialt Kontrakt? Det är en term som beskriver hur man skall organisera en nations hela kultur. Man
kan säga att det är ett kontrakt mellan den valda regeringen och dess folk i nationen.
Nu skall vi titta på socialismen hur den har verkan genom åren och vi börjar med den franska
revolutionen. Precis innan den startade fanns det franska filosofer som både skrev böcker och höll tal
för massorna. Det de sade skapade saker i tankarna hos dem som lyssnade så det ledde fram till
Franska Revolutionen i maj 1789.
Det som låg i botten för revolutionen var egentligen ren och skär Socialism. En filosof Monsieur
l'Abbé de Saint-Pierre skrev en bok 1717 : “A plan for a perpetual peace” den boken handlar om att
nå en världsfred genom att ta bort friheten ifrån alla suveräna nationer. Istället skapa en federation
av stater först i Europa men sedan över hela världen. Man skulle uppnå detta genom internationella
lagar och att skriva om alla sociala kontrakt. Man skulle få världsfred om man lyckas med att skapa
en enda lag för samtliga nationer på jorden. Han sa att först så skall vi föreslå en sådan plan sedan
skall vi tvinga den på nationerna. Då kommer vi att få se patriotism krossas under en mäktig
polisstyrka. Han beskrev här i boken exakt hur en socialistisk världsregering skulle gå tillväga för att
komma till makten. Hur alla länder och medborgare skulle komma in under den frivilligt eller genom
tvång.
En annan som lyssnade till budskapet återutgav denna bok 1771 hans namn var. Jean-Jacques
Rousseau som även sker en bok vid namn ”Social Contracts” 1762. Han beskriver i den boken att
ägandet av privat egendom är orsaken till alla bråk och krig i världen. De här männen strax före
Franska Revolutionen påverkade män som Johann Adam Weishaupt som var en Tysk filosof.
En annan som talade ut sitt budskap mitt under revolutionen var Nicholas Bonneville. Hans budskap
handlade om:
1/ En nation utan gränser
2/ En revolution
3/ En världsregering
Franska revolutionen skulle inte stanna i Frankrike utan sprida sig globalt över världen. Det är dessa
böcker som fött det som ligger till grund för i stort sett alla hemliga sällskap en dröm om en
världsregering och en gränslös värd. Vet du hur Bonneville föreslog att det skulle ske? Genom en
väldigt långsam process som sträcker sig över flera generationer. De skall använda demokrati för att

föra in sina planer för en världsomfattande revolution. Det skall därigenom bli en sprida sig och bli en
global republik. Man skall införa Agorian Law (Redistribution of Wealth) detta skulle vara dela upp
länder och dess rikedomar for the Common Good of all people. Vet du vad det sista steget var I
planen? Det slutliga förstörandet av all Kristendom. Man planerar att spela vän med kristendomen
men planen är att förstöra den.

En annan som hoppade på tankarna om den stora franska världsrevolutionen var François-Noël
Babeuf som skrev en bok: ”Conspiracy of the Equals” som handlade om världssocialismen. Kan ni
gissa vem som svalde hela det budskapet? Karl Marx! Det är fullkomligt klart för den som läser
historien att Socialismen – Marxismen – Kommunismen startades inte alls av Karl Marx. Han tog bara
budskapet använde det för att påverka sin värld.
Visste du att novellen om Frankenstein egentligen handlar om den franska revolutionen i en liknelse?
Mannen som skrev Frankenstein läste om alla hemliga sällskapen som nu satte igång den franska
revolutionen. Nu kan vi ju undra vad har allt detta jag läst upp av historia med Biden och ”Build Back
Better”
I början av 1900 talet samlades 13 män bakom stängda dörrar i hemlighet. De höll på så här under 6
år och alla drevs de av ideologierna kring den Franska Revolutionen. Jag tror att det vi kommer att
uppleva nu under ”The Great Reset”. En av dessa 13 var HG Wells som skrev noveller en av dem
hette ”Den Osynlige Mannen” han var en stark socialist från unga år och en Darwinist. Han skrev
även en annan bok: ”The War of the Worlds” Han fick tilltalsnamnet Science Fictions Fader.
Det hemliga brödraskapet han samlades i innehöll de förnämsta och rikaste i England tillsammans
med starka Socialister. De samtalade där om visioner om ett globalt samhälle. Man kan förstå varför
Wells böcker från 1944 handlar om en världsregering en världsrepublik. Detta skulle genomföras
genom en världsrevolution. De kallade detta för en öppen världskonspiration eller en ny
världsordning. Han förespråkade saker som ett kontrollsystem av samhället som skulle döda all
demokratisk ordning. Han anklagades för att var en Marxist och ett hot. 1905 nämner han i en bok
om Energy Currency att det bara skall finnas ett parti. Han beskriver att staten skall äga allting och
målet var den unga generationen och universiteten. Han talade om att införa världsmedborgarskap
och allas lika värde där. Där skulle fri kärlek råda och han kallade på en radikal socialism. Han sa att
nationerna skulle verka tillsammans för the common good of all. Han talade om att föra samman
politiken med det sociala och förena det med ekonomin. Han beskrev även att senare ersätta
socialismen med denna världsregering. 1916 skrev han i en bok: Världen behöver ett FN. 1919 skrev
han en ny bok där även mäktiga män sa: Världen behöver ett FN!
Man försökte redan efter 1:a världskriget smyga in dessa globalistiska planer i USA men folket såg
igenom det. Så planerna hamnade åter bland mäktiga män och fortsatte i hemliga sällskap världen
över. HG Wells närmste vän var Aldous Huxley han var tagen av det Wells skrev och släppte en egen
bok 1932 vid namn ”Brave New World” Det är en novell där han beskriver en världsstat uppsatt från
London där de delar upp världen i 10 olika zoner där Europa är en av dessa Zoner. Dessa zoner
besätts av 10 mäktiga härskare. Den boken beskriver ett totalt förenat Västeuropa. Påverkad av
Wells och Huxley skrev Orwell boken 1984 som direkt avslöjade deras sociala agenda.
Vad jag har att säga er är att The Word Economic Forum (WEF) som nu planerar ”The Great Reset” i
hela västvärlden och i hela världen. Det är en ekonomisk förändring och ett omskrivande av alla
”Sociala Kontrakt” Meningen med allting är alltså att föra in ett nytt toppstyrt politiskt system. Vet du
var vi ser det här i bibeln? Du kan se detta Dan 2:42 Att tårna (10) på fötterna delvis var av järn och

delvis av lera betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. 43 Att du såg järnet vara
blandat med lerjord betyder att människor skall blanda sig med varandra genom giftermål men att
de inte skall hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera.
Jag tror att hela världen kommer att delas in i 10 zoner eller områden med en kontrollant över varje
zoon. Jag tror att en världsregering kommer att komma och från dessa 10 Zoner kommer Antikrist att
stiga upp.

