
Del 7 TRANSHUMANISM 

Varför talar nu deras media emot Joe Bidens uttåg ur Afghanistan? Tror ni verkligen Klaus Schwabs 

bäste vän har gjort ett stort misstag och har blivit senil helt plötsligt? Visste du att han som är ledare 

för Talibanerna nu är befriad från fängelset av Obama 2014. De fortsätter att köra sitt spel de här 

herrarna eller hur? Det stod i en artikel att Biden gav alla mineraler till Kina. De har världens största 

reserver av Litium på jorden. De behöver nämligen denna metall eftertraktad att Afghanistan 

kommer att vara rikare än Saudiarabien. Vi lever alltså i en värld som är riggad som en enda stor 

teaterscen med media inblandad. Om vi kristna tror på alla nyheter vi hör nu och går på dem och 

tror att all rapportering är sann och riktig är vi livsfarligt ute. 

Nu skall vi se varför det var så viktigt med Evolutionen som vi beskrivit från början i den här serien. 

Det är nämligen här i Transhumanism den slutar därför behövdes Evolutionen i Satans plan. Men 

Transhumanism kommer för världen att se ut en ny start mot något väldigt bra för människan.  

Tyvärr är denna video bara på engelska men den förklarar att de verkligen försöker koppla upp dig 

mot internet. Utåt sett som sagt var säger de att de vill bota sjukdomar men vi vet att det är för att 

kontrollera tankar och människor.  How transhumanist technologies will change everything? | Zoltan 

Istvan 

Transhumanism är för kyrkan en trumpetsignal för kyrkan. De därute Militär – Politiker – Ekonomer 

kommer framställa detta som otroliga möjligheter. De som nu är på toppen och arbetar för det här 

upplever att de är speciellt kallade till att föra människan in i detta.  

Upp 13:14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor 

på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd 

men levde. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde 

tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, 

rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att 

ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 

Ta er en titt på Roboten Sofia! 

Meet Sophia: The first robot declared a citizen by Saudi Arabia 

Här ser vi i Upp 13 Evolutionens sista steg allt det vi talat om angående den 4:e industrirevolutionen. 

Att föra samman alla människors tankar in i ett jättesystem vi läste i förra avsnittet är just det de 

håller på att genom föra här. Detta kallas de för ”Transhumanism” tänk efter nu de har teknologin 

för vad som behövs för att kontrollera våra tankar nu. Det är exakt vad jag tror ”The Mark of The 

Beast” är knutet till.  

Covid 19 är startknappen till att alla från den störste ner till den minste är på väg in i det 

digitaliserade system Upp 13 beskriver. Vi har aldrig någonsin i världshistorien varit där vi är idag.  

Dessa människor som är New Agare planerar att med datateknikens hjälp tillfångata människors 

hjärnor och kontrollera dem. Vet du vad demonerna har sagt åt dem som står bakom detta 

tankesätt? De känner sig speciellt utvalda att de måste rädda mänskligheten och detta är sättet 

säger till exempel Elon Musk. 

Vi kommer de närmaste åren få se en explosion på området Transhumanism. Låt mig få nämna 4 

rörelser de senaste hundratals åren som förberett den sista generationen att bedras. Vi som Guds 

folk måste kunna identifiera och se dessa fyra för de kommer användas för att bedra jordens 

befolkning.  

http://www.truereformation.net/wp-content/uploads/2021/09/Del-1-Evolution-ar-morkrets-agenda-fran-start-till-mal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NhBaXoB4iA8&ab_channel=CegosFormation
https://www.youtube.com/watch?v=E8Ox6H64yu8


 

 

1/ Evolutionen 

Evolutionen behövde Satan i sin strategi för att nå fram till den sista generationens Transhumanism. 

Del 1 Evolutionen är mörkrets agenda från start till mål. Om inte Evolutionen hade genomsyrat 

skolorna senaste 100 åren hade vi aldrig fått ”Transhumanism” – Vad är då detta? Jo det är att 

kunna koppla en människa eller hennes hjärna till internet via datatekniken. ”Transhumanism” är 

Klaus Schwabs 4:e industriella revolution.  

 

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. De säger att de 

känner sig utvalda att ta människan in i nästa steg i evolutionen. Det är med andra ord New Age riket 

de talar om som skall göra dem till gudar. 

Visste ni att samma ockulta krafter som drev Hitler driver även dessa New Agare. Occult History Of 

The 3rd Reich - Adolf Hitler - Full Documentary. Om Evolutionen inte genomsyrat hela Hitlers 

generation hade hans raslära aldrig kunnat sluta i förintelsen av så mänga människor. Den dagen du 

tror att du bara är en biologisk massa som är här av en slump och kommer från en apa är du 

förberedd på Transhumanism och ”The Mark of The Beast” som är knutet till det systemet. Den som 

går på Evolutionens lögn kommer också att tro på Transhumanismen.  

Det finns på Keith Malcomsons sida en hel serie om Evolutionen som heter ”The Missing Links” Du 

skall veta att för bara 3 år sedan trodde man att ”Transhumanism” var ren science fiction. Men idag 

är vi framme där tekniken finns för det. Eftersom Evolutionen genomsyrat hela samhället vill folk 

koppla ihop sig med datorvärlden. Hela den unga generationen är beredda att sätta data tekniken i 

sina telefoner rakt in i deras kroppar istället.  

När vi ser detta ske borde det vara ett uppvaknande för kyrkan: Kom Jesus Kom! Vi behöver gå ut 

och tala om för folk att de inte kommer från några Apor. Utan är skapade för en mening med livet av 

en kärleksfull Gud. 

Vet du vad dessa forskare av DNA nu säger? Hör och häpna nu! Vår forskning visar att vi härstammar 

ifrån en enda människa. (Adam) Vet du mer då den minsta byggstenen vi kan hitta i en människa 

kallas för Laminin och det ser ut som ett Kors. Det håller ihop hela vår cellbyggnad och utan Laminin 

skulle hela kroppen falla sönder. Detta är alltså vad evolutionister hittat när de forskat och studerat. 

Vet du vad? De går medvetet emot sanningen för de är fiender till Gud. 

Rom 1:18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos 

människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. (Evolutionen) 19 Det man kan veta om Gud 

är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. 20 Ända från världens skapelse ses och 

uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han 

har skapat. Därför är de utan ursäkt. 21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud 

eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över 

deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar. 

På 160 år Evolutionsläran medvetet utplånat skaparen bort ifrån samhället med början i 

skolväsendet. Det tomrum som blir ersätts med New Age och denna kombination kommer nu leda 

den sista generationen till en katastrof. Guds Vrede kommer att uppenbaras över den sista 

generationen med så våldsam kraft att minsta atom till slut kommer att lösas upp genom Eld.  

http://www.truereformation.net/wp-content/uploads/2021/09/Del-1-Evolution-ar-morkrets-agenda-fran-start-till-mal.pdf
http://www.truereformation.net/wp-content/uploads/2021/09/Del-5-The-Fourth-Industrial-Revolution.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_asCPHgNKd8&t=95s&ab_channel=DocumentaryBase
https://www.youtube.com/watch?v=_asCPHgNKd8&t=95s&ab_channel=DocumentaryBase
http://www.limerickcitychurch.com/missing-links.html
https://www.bellevillelighthousechurch.org/did_you_know_that_we_have_an_inbuilt_branded_cross_in_our_dna


 

Vet du vad Charles Darwin sa strax innan sin död? Vi söker fortfarande efter bitarna som skall få hela 

Evolutionen att stämma ihop. Darwin bekänner alltså att hela hans evolutionsteori är uppbyggt på 

lösa teorier som började i hans huvud men som aldrig någonsin bevisats. Med de relationer han 

hade med det ockulta tvivlar jag inte det var onda andar som lade upp strategin i Evolutionen. Hur 

kunde obevisade teorier förändra skolväsendet och universiteten bara på några år? Männen bakom 

det här säger ju själva att de hatade den kristna tron. Kunde det här ske då så hur är det med 

”bevisen” om klimatförändringar man lägger fram idag?  

Det många inte vet är att de två rikaste männen på jorden vid den här tiden Carnegie och Rockefeller 

var genomsyrade av dessa Evolutionstankar. Båda två var involverade i frimureriet som också rör sig 

in på det ockulta området. Det var de som finansierade Darwins Evolutionsteorier som gjorde att 

ersatte Gud i textböcker över hela världen. När Gud trängs bort från ett samhälle måste det ersättas 

av någonting annat de onda andemakterna tar över och människors sinnen förmörkas.  

När Nazismen kom till Tyskland vad drev Hitler? Evolutionen och det Ockulta – De österländska 

tankarna tog tag i Hitler. Genforskning och Evolutionen ledde till läran om olika rasers utveckling. 

Hitler samlade en hel stab av läkare och forskare för att forska och utföra tester på människor. Hur 

tokigt blir det inte när man utgår från en lögn redan från början? Både Mao och Stalin drevs också av 

Evolutionstankarna. Vet du vad? Människor kommer aldrig att lära sig av historien. Vi ser exakt 

samma sak upprepas men nu kommer det globalt i den sista generationen. 

1/ Vi ser det ockulta bakom som tar över New Age 

2/ Vi ser forskning som inte finns bevis för 

3/ Vi ser evolutionen 

4/ Vi ser världens rikaste män finansierar allt detta 

5/ Istället för Hitler får vi Antikrist 

6/ Istället för Arier får vi Transhumanism 

7/ Istället för förintelsen får vi vedermödan  

8/ Men denna gång sätter Gud stopp för hela mänskligheten  

Evolutionen har hjärntvättat en hel värld och den har inneburit: 

1/ En hel generation har börjar att abortera sina foster  

2/ De blir idag ända från skolåldern hjärntvättade med att du kan bli en pojke eller en flicka och det 

är du som själv avgör det.  

1 Mos 1:27 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man 

och kvinna skapade han dem. 

De vill genom Transhumanism utplåna alla gränser det gäller både mellan länder och mellan kön. 

Varför det? De vill utplåna allt som Gud står för. Du har väl märkt att om du motsätter dig detta 

kommer du få möta både hån och förlöjligande. Det är exakt samma människor som nu finansierar 

all forskning och äger all media som nu erbjuder dig vaccin (Tänk till lite här)  

Jag tror att det är Evolutionen som gjort att en hel ung generation lider av depressioner och ångest. 

Nu för man fram förslaget om dödshjälp i många länder och de kommer att få igenom detta också 

skall ni få se. För om vi tror på att vi inte är någonting annat än en biologisk massa som kommit till av 

en slump ur slem kan man ju göra vad som helst.  

Evolutionen har förstört sinnet hos en hel generation för det förändrar i grunden frågan vad en 

människa är. Om vi tror på Evolutionen kommer de att erbjuda en hel generation ett sista falskt 



hopp nämligen Transhumanism. Vi behöver predika evangelium för människor att det finns en 

kärleksfull Gud som skapat dig. För mig blev det sån ögonöppnare när jag såg hur Evolutionen 

tillsammans med det ockulta (New Age) har förberett den sista generationen för klimax 

Transhumanism. Mörkret har drivit ut Gud från den här världen nu kommer världens visa att fångas i 

sin egen snara. Vet du vad bibeln säger kommer att ske sedan? Både andemakterna tillsammans 

med de som tillbett dem kommer Gud fördriva bort från jorden. Evolutionen (Del 1) leder fram till 

Transhumanismen som leder fram till det märke bibeln beskriver i Upp 13.  

Upp 14:11 Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare 

sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. 12 I 

detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. 

Babylon är en stad står det i bibeln. Men det står det samtidigt om det nya Jerusalem också. Så 

Babylon kan även vara ett system som sätts samman där onda andar samverkar och sammankopplar 

människor. Det systemen har vi ju redan tittat på det är det systemet Klaus Schwab beskrivit. Det är 

en sammanslagning och förening av alla teknologier och förenar den Fysiska sfärerna – Biologiska 

sfärerna och den Digitala sfären. 

Vad var det för straff Gud gav Israel när de drev ut honom ur samhället och släppte in de 

österländska tankarna i landet (New Age) Han skulle låta dem tas tillfånga och de skulle föras till 

Babylon. 1 Kor 10 säger att Israels historia är en bild på församlingens historia i ändens tid.  

Det här är exakt vad Herren uppenbarat för oss genom drömmar och syner. Det här är exakt vad 

Paulus beskriver i 2 Tessalonikerbrevet 2. Det här är exakt vad som håller på att ske nu med alla 

ytligt kristna – De kommer att tillfångatas och dras med i den sista revolutionen för Transhumanism 

kommer att framställas som något gott i deras ögon.  

Upp 18:23 och ingen lampas sken skall längre lysa i dig. Och ljudet från brud och brudgum skall 

aldrig mer höras i dig. Dina köpmän var jordens stormän, ty genom din svartkonst (Pharmakeia) blev 

alla folk vilseledda. 

Upp 18:23 And the light of a candle shall shine no more at all in thee; and the voice of the 

bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee: for thy merchants (Jordens 

köpmän) were the great men of the earth; for by thy sorceries (Pharmakeia) were all nations 

deceived. Detta har jag redan tagit upp i ett studie vid namn: Jordens köpmän bedrar världen. 

Detta uppstigande av detta system eller stad kommer Herren själv att tillintetgöra när han kommer 

tillbaka igen för att döma världen. Det är den sista generationen som är inne i ett tänkande som 

handlar om ”Transhumanism”- De tror nu att de håller på att bli Gudar.  

1/ Vi har redan sett hur jordens köpmän (WEF) tagit makten över jorden.  

2/ Allt detta skedde ju bakom täckmanteln Covid 19 

3/ Nu kommer de att genomföra sin onda agenda  

4/ De kommer få hållas tills Jesus Kristus kommer tillbaka 

Vad är det som vi nu i helhet har beskrivit ske på jorden senaste åren sedan 2019? Då samlades man 

för att hitta på ett hot över världen i form av ett Coronavirus. Man lade strategier i Nov 2019 hur 

man skulle agera och där nämns givetvis ett Vaccin (Vad annars?) (del 2) Det framkom senare att 

bakom allt stod World Economic Forum (Jordens köpmän) 

Men vi har ju läst att World Economic Forum har en plan att genomföra i alla nationer. Den planen 

är väldigt svår att genomföra utan en global hotbild sa ju Romklubben. (sid 3 i del 5) Att skapa sig en 

http://www.truereformation.net/wp-content/uploads/2021/09/Del-1-Evolution-ar-morkrets-agenda-fran-start-till-mal.pdf
http://www.truereformation.net/2020/12/12/jordens-kopman-bedrar-hela-varlden/?fbclid=IwAR3cOstBwqZzCIPcglxdQlWrOUYKHN-rCgUE8mg8mxM74YU3YTNPuVGIczY
http://www.truereformation.net/wp-content/uploads/2021/09/Del-2-Covid-19-en-Tackmantel.pdf
http://www.truereformation.net/wp-content/uploads/2021/09/Del-5-The-Fourth-Industrial-Revolution.pdf


hotbild och föra folk mot sin lösning med vaccinet är exakt vad ordet Pharmakeia kan betyda.  

1/ Det betyder läkemedel.  

2/ Men det står också för medveten manipulation av ett folk här.  

Det här är exakt vad som sker nu därför pressar man på så stenhårt med just dessa 2 saker.  

1/ Klimathotet 

2/ Coronahotet 

Nu stod det att de skulle bedra alla jordens nationer på det här sättet. (Upp 18:23) Där det står 

nationer står det Ethnos vilket betyder: Språk! Vad betyder ordet bedra? Ordet bedra används för 

att leda folk in i ett uppror (mot Gud) Vad står det om det första Babylon eller det första upproret 

mot Gud på jorden? (1 Mos 11:1-6) Här ser vi alltså framför oss det sista stora Babylon stiga upp 

igen. Nu skall du få se varför Babylon kallas för en stad!  

Man byggde städer med stora murar därför att de som kom in där skulle få uppleva säkerhet mot 

faror utanför. Den andliga bilden bakom vad som sker nu i alla nationer är alltså denna. De kommer 

att skrämma världen så till den milda grad att människor är skräckslagna. De önskar dessa sedan 

välkomna in i deras system eller stad Babylon. Vet du vad Herren har sagt till oss kommer att ske? 

 

Människor som ni aldrig trodde skulle hoppa på tåget kommer att göra det. Människor som ni 

känner kommer att vända er ryggen när detta kommer över världen. Redan nu kan du om du är ärlig 

se hur Covid har skapat murar mellan människor både i församlingar och på arbetsplatser. Tro mig vi 

har bara sett början på krisen det kommer att bli ännu värre. (Ekonomin del 3)  

Pharmakeia kommer även att kopplas till Transhumanismen i Babylon i den sista generationen. Det 

är ju uppenbart av allting som vi redan tagit upp som Klaus Schwab talat om. Klaus Schwab själv 

definierar ju vad de sysslar med i Babylon. Det är en sammanslagning och en förening av alla 

teknologier och förenar den Fysiska sfären – Biologiska sfären och den Digitala sfären.  

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. Den lilla människan är alltså medvetet utsatt för manipulation av världens 

rikaste köpmän. De sitter och tittar på deras media som de äger och på deras rapportering och de 

har själva sagt att de skall bombardera oss med vad de vill ha ut (Se del 2) De vill medvetet skrämma 

oss genom bilder och videos så vi springer in i systemet och blir räddade. Lyssna på vad bibeln säger 

det är Jordens Köpmän som skall komma med Pharmakeia. Det är alltså de rikaste människorna på 

jorden de som säljer och köper som skall utföra den här kompotten mot människor. Du kan sitta och 

undra hur skall de kunna det? Du måste ju vara en dåre som kan sitta och uttrycka dig om sådant.  

Det skrevs en bok 2019 som kom ut på marknaden i september 2020 och är inte det ett 

sammanträffande med allt annat vi nu läst om Covid i del 2? Boken fick namnet: Poisoner in Chief: 

Sidney Gottlieb and the CIA Search for Mind Control 

Boken visar dokument som klart beskriver hur CIA har från 1947 varit involverade i saker från Hawaii 

till Irakkriget. CIA har direkt varit inblandade i 14 direkta ageranden att förstöra nationella 

regeringar. Ändå förnekar de det men han lägger här fram klara bevis att de är inblandade. Det har 

framkommit genom en annan FD toppman i CIA som sagt det gäller 100 fall de är inblandade i för att 

få dem att byta politik. Visste ni att det var CIA som var med och skapade EEC det som senare blev 

EU och det finns fakta för det. Det pågår alltså en manipulation som den vanlige lille medborgaren 

aldrig får reda på för deras media täcker alltid över det med lögner.  

http://www.truereformation.net/wp-content/uploads/2021/09/DEl-3-THE-GREAT-RESET-%E2%80%93-DEN-KOMMANDE-EKONOMISKA-KRISEN.pdf
http://www.truereformation.net/wp-content/uploads/2021/09/Del-2-Covid-19-en-Tackmantel.pdf
http://www.truereformation.net/wp-content/uploads/2021/09/Del-2-Covid-19-en-Tackmantel.pdf
https://www.amazon.com/Poisoner-Chief-Sidney-Gottlieb-Control/dp/1250140439


Redan här börjar alltså manipulationen som är en del av ordet Pharmakeia. När Churchill började 

uttrycka sig om att han stod för en nations frihet och suveränitet. Kan ni gissa vad jordens köpmän 

gjorde då? De manipulerade bort den mannen så grundaren av Bilderberger-gruppen kunde ta hans 

plats. Vet du att media har ett vapen mot alla som börjar förstå den här manipulationen. De pekar ut 

den människan som ond och kallar henne för att sprida konspirationsteorier.  

Men om vi bara förstod vad regeringar har gjort i det fördolda skulle du häpna. Tjeckoslovakien var 

1938 den mest industrialiserade nationen i Europa. Det var då det rikaste landet och hade den 

starkaste armén och bland de mest ledande i världen. De hade makten att till och med slå England i 

styrka på den tiden. Men Tyskarna trängde in där men ni vet inte hur det gick till. Chamberlain sa till 

dem att Hitler måste stiga till makten nu. Chamberlain kom till England och uppträdde som en 

fredsivrare. Men nu har det visat sig att han hotade Tjeckoslovakiens ledare – Om ni inte går med på 

vad vi säger kommer vi inte att försvara er och jag har Frankrike bakom mig. Chamberlain ville 

genom påtryckningar och propaganda på Tjeckoslovakiens ledare pressa ner dem och få Hitler att 

stiga upp.  

Tillbaka till boken vi nämde igen: Poisoner in Chief: Sidney Gottlieb and the CIA Search for Mind 

Control. Vi talar om Pharmakeia eller Manipulation här. Vet du vad som finns i ett avslöjat protokoll? 

CIA fångade Tysklands ledande man inom genforskningen han som mördade folk med kemiska gifter 

och förändrade tankesättet hos hela det Tyska folket. Alla hans folk kom nu in till CIA i hemlighet. 

Boken berättar att man från 1947 till 1973 har arbetat med kemiska preparat som mediciner för att 

förändra tankesättet för en hel värld (Pharmakeia)  

Denne man som hette Sidney samlade all LSD i Europa och tog det till USA där han började 

experimentera med det på befolkningen. Han är orsaken till att Beatles började använda drogen och 

många andra av de stora artisterna. Låt mig nu presentera Pharmakeia i vår tid genom att 

presentera Bill Gates för er. Bill Gates tillhör alltså jordens köpmän och de som säljer och köper.  

Det händer plötsligt någonting med Bill & Melinda Gates Foundation den 13 Mars 2020. Då slutade 

Bill Gates som ledare för Microsoft istället skulle han nu hjälpa världen istället. Han skulle nu satsa 

hela sin förmögenhet på att framställa Vaccin men en sak till nämligen Surveillance (övervakning 

eller kontroll av människor eller något annat hur de beter sig) Hur kommer det sig att en som är så 

girig nu hoppar på en helt annan sak? Vad har han fått veta? Han är vän till Klaus Schwab så då 

börjar man ju förstå ett och annat eller hur? Han är med på Klaus Schwabs:  Den sammanslagning 

och en föreningen av alla teknologier som förenar den Fysiska sfären – Biologiska sfären och den 

Digitalasfären. 

Det är ju inte så konstigt heller han var ju personligen där på den samlingen i New York 2019 där 

man övade på det ”påhittade” Corona utbrottet. Detta som det visade sig senare Klaus Schwab 

kallade samman till. Nu snackar vi verkligen Pharmakeia eller manipulation eller hur?  

Låt oss nu tala om alla soldater i Irakkriget så får vi chocken vad vaccin kan åstakomma med 

människor. Keith Malcomson: Det var 1 miljon soldater i Irakkriget USA hade – 250,000 soldater och 

England 53,000 nu har 1/3 av de amerikanska och 50 % av de Engelska soldaterna något de kallar 

Gulfsyndromet. Men nu börjar man förstå att det handlar om biverkningar av vaccineringarna de fick 

innan de reste. Man kan undra vad som fanns i de vaccinerna så kom inte och säg att vaccin är 

ofarligt. 

Men det är evolutionen och tekniken som finns idag som skall föra oss in i Transhumanismen. Många 

stora har beskrivit att det skall komma en tid då tekniken skall föra oss samman med en världshjärna 

genom att stoppa teknologierna i våra kroppar. Det som var en dröm bara för några år sedan är en 

https://www.amazon.com/Poisoner-Chief-Sidney-Gottlieb-Control/dp/1250140439
https://en.wikipedia.org/wiki/Surveillance
http://www.truereformation.net/wp-content/uploads/2021/09/Del-2-Covid-19-en-Tackmantel.pdf


verklighet för dem idag. Tänk efter noga nu! Det här är den första generation som har öppet sagt att 

vi har teknologin och skall föra den in i er kropp och i er hjärna. De skall ägna sig åt precis vad Bill 

Gates sa han skulle gå in i 13 mars 2020 när han lämnade Microsoft – Att forska i hur människor 

beter sig och kunna styra det genom tekniken i dig.  

DARPA skapade något som de stoppade 2004. Det var ett försök att komma in i människors hjärnor 

och kunna styra vad vi tänker. Hela den här generationen utsätts för ett krig och det gäller vårt sinne 

hur vi tänker är nämligen hur vi vandrar. Evolutionen närmar sig nu det absoluta slutstadiet när 

tekniken kommer in i våra kroppar vi blir då som Zoombies om de lyckas. DARPA fortsatte i 

hemlighet och 2016 sa de att moderna soldater kommer att ha datateknik i sina hjärnor. 2013 

samarbetade Obama med EU om att läsa människors tankar och kontrollera dem genom 

Neuroteknologi.  

Varför går alla rika människor in med hela sin förmögenhet här tror ni? Tror ni dessa skulle satsa 

pengar på något som de visste inte fungerade? Utåt sett sa Obama att denna teknologi skulle kunna 

laga hjärnan från Alzheimers. Men Obama sa att målet var att skapa Brain 2.0 så alla kan bli 

sammankopplade till Internet. Obama visste redan då vart detta skulle sluta för det är målet. Idag 

finns det 7 stora hjärnprojekt igång på jorden. Oerhörda summor pengar finns tillgängliga för att få 

igång denna teknik och detta har inte funnits förrän i den här generationen. Detta är alltså 

Transhumanism att föra oss sammankopplade allihop med datatekniken. Idag i vår generation ser vi 

alla de här punkterna bli en verklighet i det slutliga steget. 

 

1/ Evolutionen 

2/ Läkedomsforskningen 

3/ Mikroskopisk liten datateknik som kan föras in 

4/ Världsregering 

När vi verkligen förstår detta skall vi jubla för vår Herre kommer snart. Vi kommer inte att kunna 

pressa in något synligt rike här på jorden. Hela världen kommer att sjunka allt djupare i ondska och 

springa in genom Babylons dörrar för räddning. Men vi skall springa till Jesus Kristus han är vår 

försvarare och vår skatt och vår framtid. Endast han kommer att sätta stopp för människans 

galenskap att bli Gudar.  

De byggde en stad och ett torn under Nimrods övervakning.  

1 Mos 11:1 Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. 

1 Mos 11:6 Herren sade: Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första 

tilltag, och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. 

Gen 11:6 And the LORD said, Behold, the people is one, and they have all one language; and this 

they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do.  

Ordet som används för Imagined är samma ord John Lennon använde i sin New Age låt. Det betyder: 

Att använda din hjärna för att tänka eller skapa en bild med den. Det betyder att planera och utföra 

den planen. Är det inte märkligt att 2 Tess 2 beskriver Gud sluta upp att hålla tillbaka födelsen eller 

skapelsen av något som skall förena sig i ett sista uppror mot Gud?  

Vet du vilka som väldigt starkt förespråkade en världsregering? Samma personer som höll på med 

New Age för 160 år sedan i hemliga sällskap. (Evolutionen del 1) 

Vi ser nu en uppdelning de vaccinerade får mer frihet än ovaccinerade helt enligt deras planer. Kan 

du gissa vad Klaus Schwabs lärjunge Tony Blair sa nyss? I ett tal med Andrew Narr i en TV Show 

http://www.truereformation.net/wp-content/uploads/2021/09/Del-1-Evolution-ar-morkrets-agenda-fran-start-till-mal.pdf


bekräftade Tony Blair, före detta premiärminister i Storbritannien och Nordirland detta och sade: 

”Det är viktigt att skilja mellan vaccinerade och ovaccinerade. Ge de vaccinerade mest friheter. ” 

Jag tror att deras mening är detta, om du vaccinerar dig så verkar du för den 4:e 

Industrirevolutionen. Om du inte gör det så verkar du emot den 4:e industrirevolutionen. Med andra 

ord om du följer med utvecklingen förbättrar du samhällets utveckling. Men om du inte följer med 

samhällets utveckling blir du ett hot mot dess utveckling.  

Har du tänkt på att i det system som man dragit upp nu så är du skyldig till infektion tills du har 

bevisat motsatsen. Vi skuldbeläggs indirekt och det här har många jobbigt att leva med. Men det här 

är bara början för i nästa steg omdefinieras i ett stort centrerat datasystem. De som förenas med det 

biologiskt kommer att få stora fördelar medan den som nekar får straff. Det är detta vi talat om 

gällande den 4:e industrirevolutionen. En fusion av teknik som suddar ut linjerna mellan den fysiska, 

digitala och biologiska sfären." 

Det handlar om Transhumanism det är därför de vill omdefiniera vad en människa är för något. Ser 

du vad detta leder framtill om de får fullfölja planen? Det betyder slutet på mänskligheten som vi 

känner den. Därför kommer också Jesus Kristus och sätter stopp för alltihopa.  

TRANSHUMANISMEN OCH IDENTITETEN 

Nu tvingas alla bära masker och på sätt och vis döljer det din identitet. Den vanligaste formen av 

kommunikation är ansiktets uttrycksätt. Det är så små barn tittar på oss de tittar väldigt noga på våra 

ansiktsuttryck. Något är på gång just nu som gör att många förlorar sin identitet och det kan vara 

planerat det med för en hel generation håller på att förlora sin identitet. Det förlorade ansikten för 

en massa ansikten som gör oss till en massa utan identitet.  

Är det inte det man planerar i ”The Great Reset” att föra samman allting till kommunistisk massa 

utan en identitet.  

1/ Ingen individ 

2/ Inget oberoende 

3/ Ingen frihet 

4/ Inget ansvar  

5/ Ingen egendom 

6/ Inga rättigheter 

7/ Inga själviska behov 

What the 4th Industrial Evolution will lead to is a fusion of our physical, our digital, and our biological 

identities. – Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution – Founder & Executive Chairman of the 

World Economic Forum, International Organization for Public-Private Cooperation. 

Alla skall förenas och byggas om och föras in i en ny värld genom en fusion av det fysiska – det 

biologiska – det digitala. För att tala klarspråk det är ett slut för människan som en fri individ och det 

målet är satt till år 2030. Transhumanism är ett människosläkte utan identitet och en sådan är helt 

”kontrollerbar”. För den som är intresserad följer här massor av länkar att studera om du har lust 

och orkar. 

 

 

 



Microsoft: “Our Computer Vision Algorithms Have Surpassed Humans”/ 

Vetenskap och Hälsa (Svensk) Transhumanism: människa 2.0? Citat: ”Transhumanister framhåller 

människan som föränderlig varelse, och i någon mån handlar det om att ta kontroll över sin egen 

evolution” Det finns en länk till Gensaxen Crispr. Transhumanism and future of humanity towards 

digital slavery / 

5 of the Most Interesting Movies About Transhumanism / The Transhuman Revolution: What it is 

and How to Prepare for its Arrival / Brain-Computer Interface - Mysteries of the Brain / 

Transhumanism - Mankind 2.0 / Transhumanism Agenda & the Internet of Things (IoT) /Moderna 

boss: mRNA jabs are "rewriting the Genetic Code" we call it "information therapy" / Jeffrey Epstein 

reportedly wanted to 'seed the human race with his DNA' as part of his fascination with 

transhumanism / 

Lyons-Weiler: Microchipped Synthetic Humans Could be 3 Times Smarter 

Elon Musk says humans can’t beat artificial intelligence (AI) and very soon AI will be superior to 

human intelligence. We will become trivials. Therefore Musk believes we need to join the machines 

by becoming chipped and transhuman. The researcher James Lyons-Weiler questions this approach. 

Are synthetic humans really good for human biological evolution? 
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