(Del 5) DEN 4:E INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN
I detta avsnitt om ”The Great Reset” kommer vi att behandla vad Klaus Schwab och World Economic
Forum kallar för 4:e Industriella revolutionen. Vad är det och vad betyder det? Hur kan vi definiera
det? Vart kommer det ifrån? Vad har den för komponenter? Vad driver det framåt? Vart kommer
detta föra oss som mänsklighet? Professor Klaus Schwab ledaren i WEF släppte 2016 sin bok med
namnet: ”Den 4:e Industriella revolutionen”
Klaus Schwab själv definierar vad det är: Det är en sammanslagning och förening av alla teknologier
och förenar den Fysiska sfärerna – Biologiska sfärerna och den Digitala sfären. År 2016 var det
huvudämnet för hela samlingen med World Economic Forum. Det var nu en hemlighet kom ut till
världen som förut bara funnits som samtalsämne bakom stängda dörrar.
2018 gav Klaus Schwab ut sin nästa bok: Shaping the Fourth Industrial Revolution. Han menar på
fullaste allvar att detta är hur världen skall utvecklas han säger till och med att de leder den
2016 Den 4:e Industriella revolutionen
2018 Shaping the Fourth Industrial Revolution
Här delar han öppet sin mästerplan för världen att bryta ner och bygga om hela världen efter den
planen. Den 4:e revolutionen menas alltså ett stopp och sen en förvandling som kommer att
förändra allt i hela samhället. Dessa mäktiga män som styr ekonomin i världen vill alltså först ha ett
stopp. Sedan en ny start som förändrar allting i hela världen. Han beskriver revolutionen som en ny
start för människan utveckling framåt. Han beskriver att 3 industriella revolutioner har redan skett
och nu kommer alltså den 4:e. Han säger att det är under 2020 man kommer att börja implementera
den här revolutionen och 2030 skall den vara fullbordad. För något år sedan talade jag om Agenda
2030 lyssna på den videon får ni höra vad som skedde för 5 år sedan.
År 2020 mitt under denna Covid 19 kris den 3:e juni samlades Klaus Schwab The World Economic
Forum (WEF) IMF och FN och de flesta stora ledarna i världen för att annonsera ”The Great Reset”.
Det kommer alltså att först bli ett stopp (Covid 19 en täckmantel) sedan kommer de att föra in sin
mästarplan. Du kan läsa om detta på många av deras officiella hemsidor det är ingen hemlighet
längre.
Nu för första gången börjar jag förstå att jag skall lägga samman alla profetiska drömmar Herren gett
oss till varning. Kan du gissa vad jag kan se då? Jo precis det Paulus beskriver i 2 Tess 2. Detta är det
sista stora upproret människan kommer göra mot Gud. Det är den 4:e Industriella revolutionen det
är New Age människans drömscenario de nu skall skapa och sätta upp. Det sista steget i evolutionen
då människan skall bli supermänniska och de kommer använda datatekniken för att försöka ta sig
dit.
En frälsningssoldat från Norrland drömmer om ett gammalt ånglok som stannar vid en station. När
den startar igen försvinner det med en rasande fart) Själv har jag haft flera drömmar om tåget men
tydligaste blir ju kanske denna som också stannade på en station. Tåget skulle just starta då fick jag
se en affärsman och ledare som skulle ta över han råkar vara Klaus Schwabs lärjunge och hans namn
är Tony Blair. Jag tror nämligen dessa 2 drömmar är varningar för den 4:e industriella revolutionen.
En revolution betyder ett stopp (Covid 19) En start då? ”The Great Reset” & 4 Industrirevolutionen.
Klaus Schwab beskriver nämligen i sina böcker vad detta innebär.

1:a Industriella revolutionen var ångtåg och produktion med fabriker. (Se London OS 2012)
2:a Industriella revolutionen – Massproduktion T - Ford El stål och olja tv tele.
3:e Industriella revolutionen började 1960 – Det var den digitala revolutionen – Datorerna –
Mobilerna som vi behöver så väl.
4:e Industriella revolutionen för Klaus Schwab in just nu och han menar att det är en
sammanslagning av allting som skett förut. Han säger att de tänker digitalisera allting på hela jorden.
De menar alla områden i hela samhället och är en sammanslagning av det Fysiska – Det Biologiska –
Det Digitala. Man är på väg att sudda ut gränserna så vi kan inte skilja dem åt längre.
Jag säger inte det här utan de gör det i deras egna skrifter. Man skall med hjälp av AI och datorer
koppla upp allting mot internet. De säger att det kommer att explodera med sådan
häpnadsväckande fart att det kan liknas vid en Tsunami. Detta introducerades vid WEF mötet i Davos
22 Januari 2016. Världens mäktigaste män företag och organisationer står redan bakom denna
agenda. Det här är ingen naturlig 4:e Industriell revolution.
1/ De har planerat det
2/ De har organiserat det
3/ De har tagit kontrollen över den
De kommer att föra världen till ett stopp (Covid) sedan till en omstart (Digitaliseringen) Vid mötet i
Davos 2016 var Joe Biden talare där med Obama. Biden har varit där 9 gånger förut och när Schwab
annonserade Biden som talar sken han med hela ansiktet. De proklamerade sedan även planen
Globalisation 4.0 vad betyder det? En signal för skiftet till globala strukturer i världen mot en
pyramid om du så vill. Allting skall nu digitaliseras och kontrolleras i alla delar av vårt samhälle.
Schwab: Covid 19 har gjort det möjligt att transformeras genom att gå in i den tid som den 4:e
Industriella revolutionen innebär för människan. Nu när Covid 19 kom så har detta år inneburit att
allt de pratat om plötsligt blivit ett scenario som vi kan se. (Janne: Helt plötsligt kommer lagförslag
och begränsningar av friheten med en rasande fart uppifrån och ner över folk i alla nationer)
Vad är det som driver på denna agenda då? Vart kommer detta att driva oss? Centrum i hela ”Great
Reset” och 4:e Industriella revolutionen är klimatet eller den gröna agendan. Klaus Schwab: Folk
kommer inte bara att förväntas utan också tvingas göra förändringar för klimatets skull.
Klimatförändringar var huvudtemat i Davos 2020 och de kommer att börja implementera detta
omedelbart. Detta kommer att tvinga oss in i den 4:e industriella revolutionen vi talat om. Den
kommer att komma till oss och tvinga oss att offra saker för klimatets skull. Nu skall vi se vart det
kommer ifrån ursprungligen och varför de använder det.
Vi går tillbaka i tiden till 1968 då skapades något som kallas för Romklubben. Varför skapades nu
detta? Jo det skulle vara ett globalt centrum för förändringar av problem och kriser som
mänskligheten kan få möta. 10 ledare från olika länder skapade denna organisation som skulle
hjälpa mänskligheten. Den skulle innehålla forskare ekonomer affärsmän och mäktiga
regeringsledare i världen.
Den första rapporten vi hittar kallar de: Begränsningar för tillväxt! (1972) Den sålde i 12 miljoner
exemplar på 37 olika språk. Den berörde dessa områden!
1/ Befolkningsökningen
2/ Matbrist
3/ Miljöföroreningar
4/ Naturkatastrofer

Redan nu sa man att människan kommer att möta katastrofer på dessa områden. Man sa att
drastiska åtgärder måste tas av globala mått för att klara av den kommande krisen. Nästa rapport
kommer 1973 – Då delade man upp världen i en karta och den hade 10 zoner. Så här beskrev man
dem som 10 Riken och som Romklubbens 10 grupper. Man sa alltså att när man nu kommer föra in
den globala agendan mot ”klimatförändringar” kommer det att leda fram till att jorden delas upp i
10 zoner. De satt implementationen av vårt verk kommer att ta generationer. Denna plan att dela
upp jorden finns även i Agenda 21 – Agenda 2030.
Här ser vi en organisation som sätter det gröna först jag tror att detta med klimatförändringarna är
en Trojansk häst. Det som finns i hästen är en mycket listigt en plan att dela upp världen i 10 zoner.
Dessa 10 zoner kommer att samarbeta tillsammans.
1991 presenterade romklubben den första boken: ”Den globala revolutionen” Den är en plan hur
människan skall överleva 20 hundratalet. Deras lösning: Vi måste gå från enskilda stater till
världsregering. Man beskriver alltså dessa saker man måste ta kontroll över för att nå det målet.
1/ Ekonomi
2/Teknologi
3/Massmedia
4/Kontrollera vår föda
5/Vatten
6/Klimatet
7/Energi
8/Kontrollera utsläppen
9/Religionen
10/Utbildningen
Från denna rapport från 1991 står det uttryckligen att de skall använda klimatkrisen för att skrämma
oss och förena mänskligheten för att föra in den i en global agenda. Behovet att ha en fiende ser ut
att ha en gemensam historisk faktor. Knepet att hitta en syndabock är lika gammalt som
människan själv. Det kan föra ett delat folk samman till ett för att möta en gemensam fiende som
kommer utifrån vare sig det är en riktig eller en påhittad fiende som passar för syftet. (Janne:
Covid också)
Nya fiender måste identifieras
Nya strategier måste hittas på
Nya vapen måste föreslås
Nu när vi sökt efter en fiende som kan förena oss alla har vi funnit att fruktan för klimatförändringar
fruktan för global temperaturökning och vattenbrist matbrist. Då blir den riktiga fienden
mänskligheten själva. Romklubben kom fram med denna gröna agenda för att skrämma
mänskligheten med som är en Trojansk häst där innehållet är att skapa en världsregering. Där ligger
en plan att dela upp jorden i 10 regioner. Vem skulle man skylla på sa man redan innan:
Mänskligheten!

World Economic Forum (WEF) hart tagit till sig hela denna plan. Detta är alltså den kraft som driver
dem framåt. Men det finns ännu en kraft som driver dem framåt och det är all tekniken. Jag citerar
från boken för 4 Industriella revolutionen av Klaus Schwab. Vår teknologiska revolution kommer i
grunden att förvanda människans sätt att leva arbeta och relatera till varandra. Det vi står inför nu
är något människan aldrig har upplevt förut. Detta vill man föra in i varje land och i varje stad och i
varje hem och i varje människa. Vi vet inte hur de kommer att föra fram det men vi måste bli
integrerade in i det. (Janne: Hur det går med dem som inte blir integrerade i systemet säger Schwab
inte men med bibelns hjälp förstår man.)
1/ Självkörande bilar
2/ Genmodifiering
3/ 3 D skrivare
4/ Robotteknik
5 AI
6/ Kvantdatorer
7/ The internet of all things
Klimatkrisen och kommande kriser (Covid) som kommer över världen påhittade eller inte kommer
att föra in teknologin som är den 4:e revolutionen in i samhället. Det kommer att tvinga oss att börja
tänka om och omdefiniera vad en människa är. Detta är alltså vad men kan läsa ut av deras böcker
och uttalanden. Planen göms utåt i ord vi inte förstår men som är uppenbart när man läst Klaus
Schwabs böcker och jämför det med vad andra säger om agendan.
Teknologin kommer att föra mänskligheten framåt mot nästa steg. Vi måste aktivt omskapa världen
till att bli en global civilisation. Vi skall nu förena all teknik där AI bara är en del av den. 2016 skrevs
ett avtal mellan Microsoft Amazon Google Facebook IBM att verka för att AI skulle utvecklas för att
hjälpa människor framåt. Här satsas alltså enorma summor på en teknik som de säger skall
revolutionera och omskapa hela världen. Detta är alltså den 4:e industrirevolutionen och hur
kommer den påverka vår ekonomi? De säger att de vill digitalisera hela ekonomin och med deras
tankesätt menar de allt skall in i internet. 80 % av alla världens centralbanker arbetar på detta (EKronan) att helt få E-Valuta. Det innebär att hela världens topp ekonomer planerar för ett samhälle
utan kontanter där allt måste gå igenom internet. Och det nya internet de talar om är helt
kontrollerat inget kommer att komma ut eller in som inte är enligt deras agenda. Coronakrisen har
speedat på detta så nu är 90 % av all handel genom nätet genom kontokorten. Den 4:e
industrirevolutionen innebär just detta sa ju Schwab och utvecklingen kommer med en fart som
en Tsunami över hela världen.
Nu planerar de en standardinkomst för varenda människa på jorden. Hur är det möjligt? Jo de
planerar ett digitalt centrum sa ju Schwab. Detta centrum blir navet för att beskatta världen och för
att fördela jordens ekonomi. De planerar att höja pensionsåldern avsevärt och det ser vi redan ske.
Hur blir det nu med allt företagande eller affärsverksamheter? De kallar detta för industri 4.0 och
Schwab säger att denna förändring kommer snabbt. Alla bolag måste bli digitaliserade och de talar
om digitaliserade fabriker där intelligenta robotar samarbetar för utvecklingen av en produkt. De
säger att på grund av Covid 19 kommer 60 % av alla bolag och affärsverksamheter få stänga ner år
2020.
Det som de talat om bakom stängda dörrar innan 2016 och det som de öppet talar om efter 2016 är
exakt det vi nu ser framför oss. De genomför just nu en plan med alla länder och alla deras ledare
men det är fördolt för vanligt folk.

Vad man gör är alltså följande och det är en revolution:
Först stänger man ner allting genom kriserna sedan formar man om allting digitalt för att möta
kriserna. Nu planerar man att styra alla företag vilka du kan avskeda och vilka du inte kan avskeda.
(Janne: Detta talade man om i Sverige nyss) De vill att allt arbete skall ske från Hemmen. WEF
skapade en plattform 2020 just för det ändamålet att arbeta över internet. Målet är att skapa 1
miljard jobb till år 2030. De kommer att omdefiniera vad ett arbete är och 1000 tals sitter nu och
aktivt arbetar för hur man skall starta om företag enligt deras modell och skapa tillväxt. De säger att
80 % av de jobb som kommer finnas år 2030 inte ens existerar idag.
När vi kommer till utbildning arbetar de aktivt med att digitalisera all utbildning i våra skolor. De
planerar att förändra hela systemet och Schwab talar mycket om det. År 2030 skall alla skolor vara
uppkopplade direkt mot internet och stoppa all undervisning av vanliga lärare som vi tänker det. De
skall ta hand om all undervisning direkt och lära dem att tänka kritiskt (Janne: Till det gamla
systemet)
Utbildningsministern i Sydafrika har sagt öppet: All utbildning och undervisning måste underordnas
den 4:e industrirevolutionen. De kallar denna omställning för Education 4.0 det är undervisning
online så någon speciell lärare behövs inte mer. Förstår vi att allt som kommer ut härifrån är totalt
kontrollerad information. Det skall genomföras av några de kallar Facilitators.
Hur är det då med hälsa och sjukvård i den 4:e industrirevolutionen? De planerar för längre liv! De
säger att snart är barnet fött som kan leva över 1000 år. De vill övervinna döden och det här är vad
de planerar och vad de nu aktivt också genomför i smyg. Sjukhuset drivs helt av uppkopplade läkare
som ger diagnoser. Allting kommer att vara uppkopplat mot internet och styras därifrån du får vara
glad om du kan träffa en läkare personligt om något år. Nu forskar man flitigt om DNA och
Transporter om Nya lagar allt blir digitaliserat. Vet du vad man säger? Regeringar skall vara
uppkopplade på exakt samma sätt mot detta kontrollerade nät för att ta emot rådgivning och sedan
agera enligt den. Denna kris har fått regeringar och ledare att ropa efter tekniken och de förstår inte
att det finns en agenda uppgjord redan bakom allt detta.
Klaus Schwab säger vi har inte tid att hålla på med individuella nationer längre. Nu måste alla
nationer förvandlas uppifrån och nedåt. Men han säger att det kan finns hinder på vägen som kan
stå emot den 4:e industrirevolutionen. Han vill forma om alla nationer från kapitalism till
kommunism och han säger att ländernas ledare är för osmarta och tröga. Vi ser hur IMF FN
VÄRLDSBANKEN och WEF nu samarbetar för att skapa detta nya. Jag har tagit upp det förut men jag
tror det är skulderna är piskan de använder för att tvinga regeringar att agera snabbare mot
agendans uppfyllelse.
Regeringar kommer bara att vara en del av något mycket större så covid innebär att de redan tar
order uppifrån. Vi ser nu slutet på nationalismen patriotismen och alla de fria staterna i världen. Hur
går det nu med religionen? Här har vi Påven med sin gröna agenda som vi nu vet säkert är
Romklubbens förslag för att nå världsregering. Red Francis som han kallas talar ofta för den här
agendan som WEF förespråkar att digitalisera samhället. Jag tror att Upp 17 beskriver en stor makt
i hjärtat av staden Rom. När vi ser det komma till makten så sitter den på detta nya politiska digitala
system som vi har beskrivit. Vi ser alltså även Romklubbens förslag att dela upp världen i 10 Zoner
här samtidigt där 10 mäktiga ledare får makten.
Dessa 10 mäktiga ledare kommer att vända sig mot det religiösa system Påven bygger upp nu. Påven
har nyss signerat ett avtal med de mäktigaste affärsmännen på jorden tillhörande Rothschild family.

Låt mig avsluta med vad de planerar angående det biologiska. Vi har sett att det är teknologin och
digitaliseringen som drar människorna framåt det är själva drivkraften i den här revolutionen. Den är
på väg att driva mänskligheten rakt in i något okänt. Vad är målet då med den 4:e
industrirevolutionen? (Janne: Den 1:a startade ju med Ångloket så att säga) Jag citerar Klaus
Schwab: Den 4:e industrirevolutionens teknologi kommer inte att bli en del av den fysiska världen
omkring oss. Nej den kommer att bli en del av oss, tekniken kommer att utveckla oss och tränga
djupt in i oss.
Klaus Schwab säger att Smartphones är en förlängning av oss själva. Smartphones förbereder oss
bara för det som kommer i framtiden. De talar öppet om att det som finns i din Smartphone kommer
snart att planteras i din kropp. Klaus Schwab: Dagens teknik vi använder kommer snart att
inplanteras i oss både i vår kropp och i våra hjärnor. Klaus Schwab ägnar detta ett helt kapitel och
menar att detta är det mest centrala i allting som de planerar skall ske.
Det är därför han säger att vi kommer snart att få omdefiniera vad vi menar med att vara en
människa. (Transhumanism) Därför att tekniken och digitaliseringen kommer snart att
sammanfogas med våra biologiska kroppar. Detta innebär att man forskar på att manipulera själva
DNA i våra mänskliga kroppar. Han talar om att man skall designa små bäbisar. De planerar alltså att
ge sig på DNA koderna som är biologins byggstenar. Nu förstår du varför de säger att den 4:e
industrirevolutionen kommer radikalt att förändra allt på jorden. De talar nu om en Neuroteknologi
som skall ta sig in i din hjärna (Janne: Elon Musk) Den skall kunna fånga upp information därifrån och
kraftigt kunna expandera ditt medvetande. (Janne: New Age) De planerar alltså att alla dina sinnen
skall med teknikens hjälp kunna expandera hur långt då? Ja de talar om att detta skall kunna göra
oss till supermänniskor.
De talar om att vi skall kunna tränga in och läsa hjärnan. Det skall finnas tankar att ladda och kunna
posta dem på sociala medier så vi kan uppleva dessa tankar. Vi måste hålla med om vad de säger för
vad vi tänker är dom vi är. De påstår nu att de kan med teknikens hjälp skall kunna förändra vårt
beteende genom teknik som planteras in i vår hjärna. Därför menar de att vi måste kunna
omdefiniera vad en människa är och det är Neurotekniken de menar.
Klaus Schwab: Detta erbjuder nu ett stort steg bortom naturlig Evolution. Klaus Schwab säger alltså
att huvudsyftet med den 4:e industrirevolutionen är att förändra din hjärna och dina tankar. All
teknik som nu finns kommer att integreras in i din fysiska kropp. Du kan läsa i hans egen bok att
detta är ”The Great Reset” det är den 4:e industrirevolutionen. Detta är målet för den som alla
regeringar och deras innevånare kommer att tvingas in i nu tack vare kriserna. Klaus Schwab: Det
kommer en utveckling av bioteknik som tillsammans med digital teknologi kommer att föra
mänskligheten framåt. Vår bioteknik och vår digitala teknik kommer snart att kommunicera med
varandra konstant och förmedla information med varandra då kommer vi att kunna avkoda vad vi
tänker. De vill införa kemiska substanser för att influera våra hjärnor. De vill korrigera vårt
feltänkande korrigera och styra vårt beteende. Detta är inte Science Fiction de utför redan detta. De
talar om ”The Internet of all Things” de talar om att koppla ihop din hjärna med datorvärlden:
(Janne: Elvor och jag drömde detta)
De planerar för att göra alla människor till datastyrda lydiga robotar. De planerar att lyfta
mänskligheten in i ett sista steg av medvetenhet. Och vägen fram för dem är att alla delar samma
framtidsdröm. Vet du att bibeln beskriver detta att sista riket skall ha 10 globala ledare under ett
globalt styre. Dessa ledare skall föra in ett nytt Politiskt – Ekonomiskt – Religiöst system. Du kommer
att se Romersk Katolska kyrkan med dess allierade rida på det systemet. Det kommer att vara ett
oerhört mäktigt religiöst system som stiger upp som håller med om den ekonomiska agendan. Bibeln

säger att det kommer ett märke där du vare sig får köpa eller sälja utan att bära det märket på
handen eller på pannan. (Janne: Alltså både ett chip och kontroll av dina tankar på en gång precis
vad de säger) Bibeln säger att när dessa 10 ledare uppstår så kommer Herren Jesus Kristus för att
sätta upp sitt rike och ge alla de som tro på honom evigt liv.

Thomas Huxley var den som pressade Darwin att skriva och öppet publicera sin teori. Han släppte
själv en bok 1863: Beviset av människans plats i naturen. Det var han som startade tanken att vi kom
ifrån aporna. Han tvingade nu Darwin att publicera sitt material. Thomas Henry Huxleys bästa vän
var en Jesuit präst vid namn Pierre Teilhard de Chardin (Janne: Idag accepterad som New Age profet)
Denne präst var bakom flera hoax som menades hittat den ”Missing Link” en av dem var
Pekingmänniskan. Pierre Teilhard de Chardin var alltså en uppenbar lögnare och förfalskare. Pierre
Teilhard de Chardin var Mystiker och det var han som kom med tanken som alla New Agare köper:
Det sista steget i människan evolution. I början av 1900 talet samlades en grupp människor:
Politiska
Religiösa
Ekonomiska
Deras möten handlade i stort sett om vad Pierre Teilhard de Chardin tyckte. – Hur kan vi skapa nästa
steg i människans evolution? Om detta inte vore fakta skulle man aldrig tro att sådana tankar skulle
kunna komma in i en människas sinne. Julian Huxley hans morfar var alltså denne Thomas Huxley så
det luktar mygel och båg redan från början. Han blev förste ledaren i UNESCO aimed at promoting
world peace and security through international cooperation in education, the sciences, and culture.
Julian Huxley skrev ett Manifesto för UNESCO – Detta handlade om att människan skall genom
evolutionen ta nästa steg i utvecklingen. Precis som hans morfar Thomas Huxley och hans vän
Jesuitprästen Pierre Teilhard de Chardin samtalade med varandra om.
Dat var han som efter kriget skrev reglerna som skulle gälla för: Eugenics Abort och
Befolkningsökning.
Eugenics is the practice or advocacy of improving the human species by selectively mating people
with specific desirable hereditary traits. It aims to reduce human suffering by “breeding out” disease,
disabilities and so-called undesirable characteristics from the human population.
Julian Huxley skrev detta 1957: Artikeln fick namnet ”Transhumanism” där han beskriver att en
teknik kommer snart att skapas som kommer att bli förenad med människan själv. Detta kommer att
innebära att människan kan ta ett jättesteg framåt i Evolutionen. Detta kommer att skapa en ny
Mänsklighet och en ny Civilisation. Julian Huxley visste exakt vad han skrev: Ett nästa jättesteg i
Evolutionen. Klaus Schwab ledaren för WEF och ”The Great Reset” och den 4:e industrirevolutionen
tror precis på ”Transhumanism” han säger att de nu har den tekniken i sina händer att kunna föra
den till : Ett nästa jättesteg i Evolutionen.
Julian Huxley har en bror som heter Aldous Huxley Han skrev 1932 en bok som fick namnet Brave
New World Boken är i novellform där London är det ekonomiska centret. Över världen råder en
världsregering och världen är uppdelad i 10 zoner med 10 mäktiga övervakare. Europa var en av de
10 zonerna. Här använde man cloning och kontrollerade sinnen med droger. Här rådde fri
underhållning och fri sex under ett tyranniskt ledarskap av dessa 10 världsledare. Huxley beskrev att
detta tror han kommer. Nästa bok kom 1951 det var en uppdatering av Brave New World. Hela
familjen Huxley talar alltså om en förening av världen under en världsregering. Den världen är
uppdelad i 10 olika områden. Dessa områden styrs av 10 mäktiga personer. Du kan läsa i

Danielsboken 2 om dessa 10 tår som skall forma en helt annorlunda regeringsform. (Dan 7) Dessa
råder när Jesus kommer tillbaka och stoppar alltihop. Jag tror detta tekniksamhälle Schwab och de
andra håller på att skapa startar processen. Detta som Schwab talar om kommer att vara
ihopkopplat med ”Mark of The Beast”
När båda två samma natt har en dröm som handlar om samma sak tror jag Gud verkligen vill varna
för något väldigt viktigt. Det vi drömde bekräftar nämligen vad de säger 4 Industrirevolutionen är för
något. Drömmen skrev jag ner lite av här vi fick den 23/3-21 – Mörkret bakom dataskärmarna. När vi
vet att den drömmen handlar om det så har jag haft ytterligare 3 som handlat om ett gammalt tåg
som åker mot en katastrof (Det är alltså utvecklingen från den 1:a industriella revolutionen)
Då vet jag vad Gud menar snart kommer ett globalt kaos över världen när de genom
hyperinflationen Covid 19 krisen de skapat skall genomföra sina planer: Kom ihåg nu att en grön väg
är exakt samma sak som en röd väg annars missar vi det här. Planerna de skall genomföra är exakt
samma som Upp 13 beskriver – Det är summan av mänsklighetens utveckling till det sista steget när
de skall bli som Gud genom att datorisera själva människan. (Transhumanism)
Då var det inte undra på att man tog bort videon från OS i London 2012. Det är nämligen i det här
sammanhanget så uppenbart att det avslöjade planen med Covid 19.
Tro inte för ett enda ögonblick att någonting i världen kommer att kunna gå tillbaka till någonting
som vi vanliga människor kallar det ”normala”. Man har genom att trycka upp pengar som inte finns
satt hela världen i en skuldbubbla. När de tycker tiden är inne kommer den att explodera! Något som
är viktigt nu att veta är att de styr allt vad media och nyhetsrapportering heter. De kommer att
trampa ner och förlöjliga och hota alla som har en annan åsikt. En annan sak som är viktig att känna
till är att det är Gud som ger Satan auktoritet att handla. Vad innebär det då för Guds folk i stort?
Ogräset har inte en chans att kunna vara kvar bland vetet när prövningarna verkligen kommer. Gud
kommer använda processen för att rena åt sig en brud färdig för bröllop.
Jag såg att ett av de större samfunden nu har frågan: Utlösa Klimatnödläge? Fattar ni? Man har
ingen aning om den pågående agendan. Det kommer att bli som Herren visade mig en annan natt
när han talade från himlen mitt i natten: Jag kommer att uppväcka fiendeskap mellan ormens säd
och kvinnans säd. Då visade han mig att han kommer att avskilja alla som har kristendomen som
bara ett yttre sken genom dessa händelser.
Hur skall vi kunna dra ut från ett Babylon vi inte förstår är Babylon? Förstår vi inte? Allt detta som
kommer skall naturligtvis framställas som om det gällde mänsklighetens bästa. De har ju redan sagt
att de skall samarbeta med religionen för att nå sin Gröna/Röda – Revolution. Herren har redan visat
mig att detta sker också från toppen i samfunden kommer order nedåt i pyramiden. Kan ni gissa vem
som fått högsta platsen när det gäller rådgivning i pandemin för kristna i USA? Enligt Keith
Malcomson är det Rick Warren – Honom har vi ju varnat för i flera år som många vet. Vi kan vara
ganska säkra på att dessa påtryckningar som nu sker tvingar hela den avfallna kristenheten på ett tåg
mot Rom.
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