
(1) EVOLUTION ÄR SATANS AGENDA FRÅN START TILL MÅL 

Jag har påbörjat en serie som handlar om vad den fallna andevärlden arbetar med för att bedra en 

hel värld. Det kommer troligen att bli en serie innehållande 7 stycken delar (PDF) och detta är den 

första delen i serien. Jag tror att det är väldigt viktigt att du läser dem i ordning för annars kanske du 

missar poängen. Det här innehåller förutom eget material även mycket av Keith Malcomson och 

hans undervisning om The Great Reset & 4:e Industri revolutionen. 

Är man kallad för att varna Guds folk förser alltså han också genom nåd allting du behöver veta. Det 

var en syster i Herren som länkade till Keiths undervisning. Då plötsligt förstod jag att detta är precis 

vad som händer nu och det gav mig ljus över samtliga profetiska drömmar jag haft genom åren. Just 

nu under Covid 19 krisen förbereds hela världen för 666.  

Vi drömde båda två natten 20/3-21 Själv drömde jag att jag kom in bakom en mobilskärm in i själva 

datavärlden och fick uppleva väldigt otäcka saker därinne. Hela den fallna andevärlden håller på att 

förbereda världen genom datateknik att bedra den så det inte går att se skillnad mellan verklighet 

och lögn. Samma natt drömmer Elvor om en bild där fåglar fångas i en snara. Det var en otroligt fin 

bild men då upptäcker hon att bilden inte är äkta det var en digital bild svår att skilja från 

verkligheten. Det hon tydligt såg var den ockulta bilden som New Age använder på Baphomet när 

hon sade det kom jag att tänka på den ockulta frasen ”As above, so below” 

As above, so below” is a summation of the Hermetic Principle of Correspondence, the idea that the 

macrocosm reflects the microcosm and vice-versa. This means that the workings of the Universe 

mirror life on Earth, that the heavenly bodies mirror the human body, and that human life is subject 

to and intertwined with the Universe at large. In a more metaphysical sense, it means that humans 

reflect God, that the “lower” and “higher” planes exist in tandem with each other and if you affect 

one, you affect the other. 

För att kunna förstå mer om hur Satan arbetar har jag gjort ett studie om två kvinnor. Den ena 

kvinnan är visdomen från ovan den andra kvinnan ”Den fallna andevärlden”. Där ser vi hur den 

orättfärdige fångas i sin egen jordiska visdom av ”Den fallna andevärlden” 

Lägg märke till att när du kommer till Upp 13 så skall den som har visdomen från ovan kunna förstå 

vart den andra visdomen slutar för talet 666 är människans tal. Keith Malcomson beskriver Upp 13 

som Evolutionens slut: Det kommer att handla om att man tror att man kan ta sista steget i 

evolutionen genom datateknik. (Det var precis vad vi drömde) när serien fortsätter skall ni få se att 

det är exakt vad som håller på att ske nu mitt i Covid 19 krisen.  

Jag skall visa er att Evolutionen kom till genom onda män involverade i ockulta saker. Mycket talan 

de här är att den man kallar för New Age fader var med i processen Pierre Teilhard de Chardin 

Det var i kontakt med den onda andevärlden Evolutionen startade och det samma onda andevärld 

som kommer att fånga in alla som tror på den till slut i det sista steget. Här är vägen Evolutionen tog 

för 160 år som började sprida död över hela världen.  

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

människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 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 
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Roger Oakland en av de första vi hörde undervisa om Evolutionen att den kommer att fånga 

människan och att en slags Evolution kommer leda till det stora upproret mot Gud. Bob DeeWay sa 

redan för många år sedan att New Age kommer att gå över gränserna och förena vetenskap med 

andlighet. (Det vi beskrev i As Above so Below) In a more metaphysical sense! Med andra ord Gud 

uppenbarade för oss att de kommer att med datateknik bedra oss så att mycket få kommer att 

kunna skilja på lögn och sanning. Och det kommer att ha med New Age att göra.  

 

Här ser vi först en liten artikel av Bob DeWaay när han beskriver den avfallna kyrkan Emerging 

Church. Lägg märke till att de tänker Evolution och den Gud de nämner måste vara New Age Christ.  

The most important of these is their eschatology, which explains, among other things, the term 

“Emergent” or “Emerging.”[3] Doug Pagitt opening statement at our debate he claimed to hold a 

“hopeful and positive view of God’s engagement in the world.” That hopeful view is that the 

kingdom of God is emerging through the processes of history (EVOLUTION) because God is the 

future, drawing everything into Himself. They believe that God is still creating and that we can be 

“co-(re)creators” of the world with God.[4]” 

― Bob DeWaay, The Emergent Church: Undefining Christianity 

De kommer att tro att när New Age kommer i nästa Evolutionssteg genom datatekniken kommer de 

att tro att Guds Rike kommer på jorden. De senaste 160 åren har fört med sig den största villfarelsen 

på jorden och den heter Evolution. Det fanns en mening redan från början med Evolutionen för den 

lögnen passar perfekt till slutscenen. Jag tror att vi i Upp 13 ser detta sista steg i Evolutionen. Vi ser 

det politiska vilddjuret stiga upp ur folkhavet V 1-10 Det andra vilddjuret kommer upp ur jorden V 

11-18. 

Dan 2 + Dan 9 + Upp 13 visar oss exakt samma sak nämligen att ett ont system skall stiga upp då 

kommer att tro att de har nått nästa steg i Evolutionen. Det slutliga Systemet kommer att ha med 

Ekonomi – Religion – Politik – Och Datateknik att göra. Lägg märke till att det är Gud som ger Satan 

makten att agera för att bedra hela världen. Han kommer att ta det byte som tillhör honom. Herren 

kommer att ta det byte som tillhör honom.  

Jes 49:25 But thus saith the LORD, Even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey 

of the terrible shall be delivered: for I will contend with him that contendeth with thee, and I will 

save thy children. (På hebreiska står det att bytet skall delas upp mellan Herren och den starke 

mannen) 

Du kan även se i 2 Tess 2 att Satan (Den starke mannen) kommer att ta dem som är med i upproret 

mot Gud. Då kommer det ske en massa under och tecken. De kommer att tro på en lögn (Där tror 

Roger Oakland att det handlar om Evolutionen) Keith Malcomson bekräftar bara Roger Oaklands 

tankegångar när han tar oss med till att de med datateknik försöker ta människan till Evolutionens 

nästa steg. Om vi inte haft de drömmar vi haft om denna datavärld så hade vi likt Keith Malcomson i 

början trott det var Science Fiction de höll på med.  

För 160 år sedan undervisades skapelseberättelsen i hela samhället. 160 år senare är 

skapelseberättelsen ersatt med Evolution i alla böcker i hela samhället. Detta med Evolution är 

något jag är säker på kommer från onda andar och det finns en plan med den också driven av onda 

andar steg för steg mot slutet i armarna på djävulen. Jag tror att Upp 13 visar vart Evolutionen slutar 

och att digital teknik kommer införas som skall få oss att tro att vi är Gudar.   
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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 där de menade sig hittat the ”Missing Link” en av dem var 

Pekingmänniskan. Pierre Teilhard de Chardin och 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. 

Lägg märke till vad mystikern och Jesuiten Pierre Teilhard de Chardin säger här: (Jmfr med Emerging 

Church ovan) The mankind of tomorrow are emerging from the mist of the future. Vi kan faktiskt se 

den formas fram en supermänniska med mycket större medvetenhet och mycket starkare. Det livet 

kallar på oss att göra för att utvecklas dit är att vi måste förena oss tillsammans och sjunka in i en 

organisk totalitet. Kosmiskt talat så är vi bara kosmiska partiklar.   

Pierre Teilhard de Chardin sa att efter sin död skulle detta ske att en supermänsklighet skulle växa 

fram genom evolutionen. Människan kommer uppleva förändring biologiskt och att till och med 

kroppen skulle förändras. Han sa att en kraft kommer att släppas lös som kommer att förena oss: 

> Religiöst 

> Ekonomiskt  

> Politiskt och Socialt 

Pierre Teilhard de Chardin sa att människan kommer att ta ett jättesteg framåt som aldrig skett 

förut i världshistorien. När detta sker så kommer alla att ha ett gemensamt medvetande han kallade 

detta för Noosphere. Detta kallas idag för ”The Global Brain” of the internet. Han förutsåg genom 

onda andar att det skulle komma ett ”globalt medvetande” som skulle förena mänskligheten och 

föra oss till nästa steg i Evolutionen. (New Age) 

Julian Huxley hans morfar var Thomas Huxley och hans vän Jesuitprästen Pierre Teilhard de Chardin 

Han trodde på världsregering och arbetade med det bakom stängda dörrar att nationerna skulle 

förlora sin frihet. Hans morfar var alltså Thomas Huxley som fostrade honom. Thomas Huxley var 

Darwins ”Bulldogg” och väldigt hatisk till Gud och förespråkade Evolution. Det var han som tvingade 

Darwin att skriva och ge ut alla sina böcker. Han släppte själv en bok 1863: Beviset av människans 

plats i naturen. Det var han som startade tanken att vi kom ifrån aporna. 

Vart kom detta ifrån hatet mot bibeln och Gud? Vet du vad jag tror? Pierre Teilhard de Chardin lärde 

honom hur man tömde sitt sinne för att möta Gud. Där möter man inte Gud man möter onda andar 

som talar och dessa onda män tror det är Gud. Så i den New Age andevärlden är det tydligen 3 saker 

onda andar uppenbarar för sina anhängare.  

1/ Världsregering 

2/ Evolution 

3/ Detta skall göra er till Gudar 

Julian Huxley skrev förordet till Pierre Teilhard de Chardins bok: Han är en remarkabel mänsklig 

varelse han har tvingat teologerna att inse ett annat perspektiv: Evolution! För min egen del är det 

en känsla av en enorm andlig befrielse att förkasta Gud som en allsmäktig supervarelse. 

Darwinismen drev bort varje tanke på Gud som en organisatör av minsta detalj. Julian Huxley njuter 

av att beskriva hur Evolutionen dödade Gud. Vilken lättnad att Gud försvann för då behöver vi inte 

längre behöva oroa oss för synd eller dom. Vilken intelligens va? Han menar vi kom från ingenstans 

och är på väg till ingenstans. Hur totalt meningslöst är då inte denna resa om inte Gud existerar? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Henry_Huxley
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
https://humanenergy.io/projects/what-is-the-noosphere/
https://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Huxley
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Henry_Huxley
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin


Nu skall du förstå att Evolutionen fick sådan fart i Världen. Julian Huxley blev chef över UNESCO 

alltså hela världens högsta vetenskapliga utbildningssystem. Han sätts nu som chef för FN för att 

sprida Evolutionen över världen. FN var från början konstruerad för att bli en världsregering så det 

hör ju ihop sa vi Världsregering och Evolution. Pierre Teilhard de Chardin och Alice Bailey båda NEW 

AGE formade FN:s ideologier. Bara så ni vet vart vi är på väg och att New Age driver på Evolutionen 

framåt.  

Julian Huxley skrev ett Manifesto för UNESCO – Detta handlade om att människan skall genom 

evolutionen ta nästa steg i utvecklingen. Huxley hade en vän vid namn J. B. S. Haldane de gav ut en 

bok 1974: De förutsåg där att människan kommer att styra sin egen evolution till nästa steg.  

Naturligtvis är det andemakter bakom som styr människor att tänka i exakt samma banor alla som 

skriver så här även idag är New Agare påverkade av Chardin och Alice Bailey.  

Detta leder dem att tänka i de här banorna för att det kommer en tid i historien där detta kommer 

att bli en verklighet. Det är inte något gott utan väldigt ont i Guds ögon. Det var därför alla dessa 

onda män försöker hitta bevis för evolution men aldrig någonsin funnit det eftersom det är en lögn.  

Julian Huxley var även ledaren för FN Eugenics – Hitlers favoritämne…. 

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. 

Att människor försvann från riket var alltså sett som utrotande av sjukdom. Men egentligen är 

Eugenics en beskrivning på själva generna (DNA) som beskriver hur en människa är. Så när de här 

säger att vi kan skapa nästa steg i evolutionen genom teknik menar de att på något sätt mixtra 

med DNA. För 100 år sedan när denna evolutions rörelse växte ledde det till Hitlers tankar. I Sverige 

mätte sossarna skallar på Samer och tvångssteriliserade resande folk.  Lyssna nu vad Eugenics leder 

till för en av ledarna på den här tiden hade ett förslag hur vi kan reglera människor - Han sa om 

fattiga människor: Den lägsta nivån i samhället vilket tyder på sämre gener förökar sig för fort. Vi 

måste införa kontroll för att minska födandet så metoder måste undervisas för dem. Vi måste göra 

det svårare för dem att få vård och leva länge. (Väldigt likt det som hände i Egypten) 

Eugenics enligt dem handlar alltså om att övervaka människor – Vilka duger och vilka duger inte! 

Julian Huxley blev den som tog Evolutionen till hela världen. Han var direkt ansvarig för skapandet 

av aborteringspillret. Eugenics är idag bort med dåliga DNA in med bra DNA en värderingsskala av 

människor det tänket börjar ta fart i världen igen. Eugenics är frukten av Evolutionen och snart 

kommer det blomma upp i full blom igen i slutet av tidsåldern. 

Julian Huxley är den som står bakom abort i världen 

Han står bakom allting som inte gör kvinnor gravida i världen 

Han står bakom försöken med dödshjälpen i världen 

Han står bakom frihetslagarna för alla homosexuella  

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. 
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Julian Huxley samlade massor av vetenskapsmän och höga personer bakom stängda dörrar han. Han 

kom 1961 ut med en föreläsning: The future of man! Vi måste sprida undervisningen om evolution. 

Han talade om Eugenic styrd biologi. Varför var det så viktigt med evolution varför måste det 

tvingas på en hel generation nu? Jo för genom Evolutionen kommer människan att acceptera de 

genetiska förändringar som skulle komma. Han menar att Evolutionen leder genom den kommande 

tekniken fram till förändringen i biologin hos människor för nästa steg i Evolutionen – 

Supermänniskan.    

Julian Huxley använde Eugenetics som utåt sett skulle hjälpa människor bort från sjukdom och 

elände som en täckmantel. (Vad är Covid 19?) Du hörde vad planen egentligen var? Att de genom 

teknikens hjälp skulle förändra DNA för att man skulle Evolvera till Supermänniskor och själva ta 

Guds plats. (Obamas hjärnforskningsavtal med Europa var till det yttre samma täckmantel) 

 

Julian Huxley som var New Agare och som samlade massa hemliga sällskap kring sin agenda. Han 

som var FN:s redskap för att sprida evolutionen till världen. Han försökte nu sätta ett namn på sina 

tankar. Att de genom teknikens hjälp skulle förändra DNA för att man genom evolution skulle ta 

steget till Supermänniskan och själva ta Guds plats. Vet du vad han kallade planen?  

Transhumanism! Försök lär dig och komma ihåg de orden för de är nästa steg i Evolutionen. Han 

säger vidare att det är precis som om människan plötsligt har blivit utvald till att sköta om den 

största saken någon sin egen evolution. Hon kan inte vägra utkorelsen hon måste bestämma 

tillvägagångssättet för evolutionen på denna jord. Han avslutar artikeln med att säga: Jag tror på 

Transhumanismen och när det finns tillräckligt många som kan säga samma sak ”Jag tror på 

Tranhumanismen” då står vi inför en ny sorts existens. 

Alla de här människorna är New Agare och tror på en världsregering. Alla de här människorna tror 

att de med teknikens hjälp kan påverka och förändra människans DNA. Alla de här människorna vill 

skapa en gemensam hjärna på jorden. (Internet) Alla de här människorna driver Evolutionen framåt 

till varje pris. Alla de här människorna är avslöjade som uppenbara lögnare men ändå fortsätter 

dessa lögnen ha framgång och vi är framme vid lögnernas lögn.  

Finns Transhumanism? I USA finns DARPA är regeringens militära gren. Där är allt topphemligt men 

de gör tester på AI inplantat. De fick för 2 år sedan ofattbara summor att framställa chip för att 

transplantera i hjärnan. Dessa skall förändra en individs känslor och sinnen så detta finns redan i vår 

generation. Vad är Transhumanism? Det är när datorer förs samman med människor. Vad är 

Transhumanism? Det är när vi rör oss utan för vår biologiska sfär och kommer in i en ny sfär där vi är 

sammankopplade med datorer. DARPA har redan under många år forskat inom detta område. Hur 

gör man nu detta? Man tar ett datachip och placerar det i hjärnan som sänder elektriska strömmar 

in i den. Det har funnits på djur ett tag men nu har det aktivt blivit testat på människor. Detta är bara 

en liten del som läckt ut vad de verkligen nått för resultat bakom stängda dörrar vet vi inte. Vi vet att 

de kallar detta Mind - ControllChips eller Deep Brain Stimulation.  

Detta är den Amerikanska militären och de vill leda utvecklingen i världen. Visste ni att 2013 så slöt 

Obama ett avtal med EU kallat ”The Brain Initiativ”. De skall konstruera ett chip som kan växa inuti 

hjärnan. De sa utåt sett att det skulle hjälpa människan mot Alzheimer men de vill ha kontroll över 

människors hjärnor. Detta är alltså Transhumanism! 

Alla borde känna till Elon Musk han hade märkliga drömmar om vad människan var kapabel att 

kunna utföra. Han drömde om vad människan skulle utvecklas till i framtiden. Han är VD för Tesla en 

av världens rikaste och mäktigaste män. Han har en egen rymdfirma och skall ta folk till månen på 

resor. Han vill skapa hela städer på månen och använder AI för att förvandla allting. Han skapade ett 
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företag 2016 som heter Neuralink som arbetar och forskar att sätta datachips i hjärnan. Han hade 

detta i hemlighet i början nu säger han att han skapat en hårddisk för att plantera i hjärnan. Elon 

Musk: Detta Chip kommer att frälsa mänskligheten! Nu kan du läsa om att han har lyckats läsa 

hjärnvågor. Elon Musk talar både om datachip i hjärnan och om evolution (666)  

 

Han säger sig skapat AI chip som du kan koppla upp mot den globala hjärnan och ladda ner 

information ifrån. Vet du vad han mer säger? Vi är tvungna att ta det här vi är tvungna att gå 

vidare. Han citerar nästan Pierre Teilhard de Chardin (New Age Fader) som sa att efter hans död 

skulle en supermänsklighet växa fram genom evolution. Människan kommer uppleva en förändring 

biologiskt så att till och med vår kropp kommer att förändras. Chardin sa att en kraft kommer att 

släppas lös som kommer att förena oss: Religiöst - Ekonomiskt - Politiskt och Socialt 

Här är alltså vart allting slutar med profetiskt det är när människan tror hon blivit Gud. Elon Musk 

och DARPA tänker du vad har det med mig att göra? Låt oss vara lite personliga vi går till grundaren 

av Facebook 2004 Mark Zuckerberg. 1/3 av jordens befolkning är på Facebook det genererar 

ofattbar förmögenhet vad skall de använda alla pengar till tror ni? Ni vet ju redan vad Bill Gates 

investerar i att bota alla sjukdomar med vaccin. Marks fru är kemist och kan du gissa vad de säger? 

De vill bota alla sjukdomar inom en generation. Vet du vad Mark Zuckerberg säger att han gör just 

nu med pengarna? Han skapar datateknik som förvandlar tankar till kommandon och vi arbetar med 

att stimulera och modifiera hjärnans aktivitet. Mark Zuckerberg har redan satt in chip i en apa och 

det chipet kan bevisligen stoppa apan från att uppföra sig som den brukar göra. Ai teknik gör att 

chipet vet vad apan skall göra härnäst och kan stoppa det.  

Ser du det igen här utåt sett så talar de om att bota alla sjukdomar som alla de andra sa att de skulle 

göra. Men detta handlar om att gå mot evolutionens nästa steg genom tekniken. Detta AI chip kan 

alltså forma om hur du fungerar som människa och vem du är som en person. Den kan påverka dina 

tankar och därmed dina vägval. De talar öppet om detta tekniken finns nu för människans sista steg i 

evolutionen. De allra rikaste smartaste människorna är involverade och satsar allt de äger på detta 

tror du att de skulle göra det om de inte visste mer än de säger?  

Mark Zuckerberg säger rakt ut att nu är du uppkopplad genom Laptop och Smartphone. Men 

mycket snart är vi klara att sätta ett chip i din hjärna så du kommer själv att bli uppkopplad på 

samma sätt.   

Mobilkonferensen 2019 i Barcelona alla stora ledare är där för de vill se vart den senaste tekniken 

leder till. Och däråt det går satsar de sina pengar det är väl logiskt eller hur? Nu satte de ett chip i en 

människa hand på scenen. Där lyckades han göra en banktransaktion över internet inför allas ögon. 

På den här konferensen satt man och diskuterade hur man skulle lyckas sätta chip på varje 

människa. Allt handlar om att kunna nå din hjärna på något sätt det är den de vill åt kosta vad det 

kosta vill. De kommenderar något och du måste handla på det. Du kommer att kunna ladda upp din 

hjärnaktivitet i ett moln. De kommer att kunna mata ner den information de vill du skall ha.  

Mark Zuckerberg har sagt att inom 10 år kommer du kunna ladda upp upplevelser tankar känslor 

direkt på Facebook. Tro inte ett ögonblick att detta är några fantasier de sitter inte och leker med TV 

spel. Dessa män gav oss: 

Datorer 

GPS 

Smartphones  
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Led 

Rymdraketer 

 

 

De leder utvecklingen därför talar de om den i förväg och de har redan testat att det fungerar. Har 

du hört om något man kallar CRISPR det är ett program för att behandla gener på. De kan komma in i 

de minsta beståndsdelarna och förändra dem nu. Nu kan de gå in och omprogrammera fostret redan 

innan det är fött. De säger att du kan få välja hårfärg ögon färg eller om vi skall ge det en speciell 

förmåga - Atlet Musiker Konstnär eller vad du vill.  

Ray Kurzweil is a public advocate for the futurist and transhumanist movements and gives public 

talks to share his optimistic outlook on life extension technologies and the future of nanotechnology, 

robotics, and biotechnology. 

Han säger att ett AI chip kommer att sättas in i människan och då kommer hon spränga alla 

begränsningar han menar nästa steg i Evolutionen. Förstår ni varför det tjatas om denna evolution 

hela tiden för den kom bara för att förbereda mänskligheten för detta steg. Nu börjar man leka Gud 

och talar om att besegra döden själva.  

Nu fryser man in rika människors kroppar för de är övertygade att man kan fixa dem med datateknik 

sedan. De vill ha hela världen uppkopplat därför sätter de upp master och ballonger till och med 

över djungeln. Den som varnar människor för det här kallar de för farliga och de förlöjligar dem. Vet 

du varför? Detta förbereder ju dem att gå till nästa steg och bli supervarelser du är en bromskloss för 

de anser att de för mänsklighetens bästa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Kurzweil
https://en.wikipedia.org/wiki/Life_extension
https://en.wikipedia.org/wiki/Nanotechnology
https://en.wikipedia.org/wiki/Robotics
https://en.wikipedia.org/wiki/Biotechnology


 

 

 

 

 

 

 

 


