
DEL 6 FÖRÄNDRA MÄNNISKAN GENOM BIOTEKNIK/DATATEKNIK 

Nu har vi fått så mycket kunskap om planen de håller på att genomföra så du kan höra den dagligen 

på nyheterna. Du förstår att det gröna är det röda och bakom alltsammans finns New Agare som 

med teknikens hjälp nu skall ta nästa steg i evolutionen och bli supermänniskor. Utan Evolution hade 

detta varit omöjligt att driva igenom i ett samhälle. Jag har visat i Del 1 att en viss Pierre Teilhard de 

Chardin som kallas för New Age:s fader är starkt inblandad i Evolutionsläran från början. Så det finns 

alltså en ond andlighet inblandad i det här från början och den har kommit in i Guds hus. Det 

kommer Gud att rensa ut så glöm inte att den måste tjäna Guds syften. (5 Mos 13:1-5) 

Mat 10:26 Var alltså inte rädda för dem. Ty ingenting är dolt som inte skall uppenbaras, och 

ingenting är gömt som inte skall komma i dagen. 27 Vad jag säger till er i mörkret skall ni säga i 

ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra skall ni ropa ut på taken. 28 Var inte rädda för dem som dödar 

kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i 

Gehenna. 

Återigen vill jag påminna er om vad Herren uppenbarade en natt i en dröm som var lika levande som 

om jag var på platsen: Han talade själv uppifrån himlen och sa: Jag skall uppväcka fiendeskap mellan 

ormens säd och kvinnans säd. Sedan visade han att det kommer en skiljelinje mellan dem som bara 

har Jesus som något yttre och dem som har Jesus Kristus levande i sitt innersta. Nu framför våra 

ögon kan vi förstå att det håller på att ske domen över Guds hus kommer först. De som har Jesus till 

det yttre kommer att följa med tåget de har vare sig kraft eller mod att stå emot det här som 

kommer. Läs vad Paulus säger om att ha Jesus Kristus i sitt innersta.  

2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva (Det yttre) utan Jesus Kristus som Herren (I vårt innersta) och oss 

som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: "Ljus skall lysa fram ur mörkret", han har låtit ljus 

lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall 

sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte 

komma från oss. 8 Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, 9 

förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna.  

När man läst Klaus Schwab (WEF) blir det uppenbart vi går mot följande:   

1/ Transhumanism  

2/ Social världsregering 

3/ Covid 19 är stoppet och nystarten mot det målet  

Jag citerar från Klaus Schwabs bok: Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution (2018) 

Detta är enligt honom själv en guide till att bygga en bättre värld att leva i. Är det inte märkligt att 

allt som han hittills sagt gått i bokstavlig uppfyllelse? Vet du varför? Det han säger har de både 

planerat och testat i förväg det är världens främsta vetenskapsmän som är hans vänner. Det är  

grabbar som Elon Musk som leder utvecklingen framåt. Det de kommit framtill kommer de att leda 

världen in i när tiden är inne så att säga.  

Klaus Schwab berättar om piller som innehåller mikroskopiska chip du kan ta som är kopplade till ditt 

datoriserade läkarteam över datorn som kan avläsa ditt mentala tillstånd med hjälp av dina 

hjärnvågor i realtid. Dessa piller ger han namnet Nootropic – Piller. 

Vi måste ta oss en funderare på denna sjukdomskris för det var den som triggade igång allt detta vi 

ser? För vår värld har hastigt förändrats just i den riktningen Klaus Schwab pekat ut. Något märkligt 

är ju att Keith Malcomson berättar att hans fru fick Cancer och de var på många besök på sjukhuset 

när pandemin rasade som värst. Han säger att det var det märkligaste han upplevt media sa att 
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sjukhuset var fulla men när han kom dit var det nästan folktomt. Ändå var det massor av folk som 

nekades vård för sina sjukdomar just under den här tiden och han kände flera av dem.  

Om du gick ut med en annan åsikt förklarade man dig som konspirationsstiftare. De övade redan 

innan Covid att kunna bemöta allt sådant. (Del 2) Efter dessa nedstängningar kommer vi troligen att 

få se hur alla dessa obehandlade cancerfall och sjukdomar exploderar de kommande åren. Vi står 

inför massvaccinationer och du riskerar mista ditt jobb eller stoppas från att resa och mycket annat. 

En sak skall du ha väldigt klart för dig strategin är sedan länge planerad. Schwab sa ju att de ville föra 

oss bort ifrån vår gamla värld och rakt in på hans nya väg som leder till ”Transhumanism”  

Detta Vaccin nu är egentligen inget vanligt vaccin. MRNA vaccin som de kallar det för är något totalt 

annorlunda. Nu när vi läst och förstått vad Schwab och WEF vill göra med våra kroppar, och vi vet 

vad de planerade för redan från början 2019 med övningen i New York. Keith Malcomson: Jag ryser 

vid tanken att de redan innan sjukdomen bröt ut troligen även hade vaccinet mot den.  

Vet du varför det oroar mig? Jo det är ju din kropp och din hjärna som de vill ansluta till Internet. Att 

man nu trycker på med sådan våldsam kraft att få alla vaccinerade gör mig ännu mer fundersam. 

Varför är det så oerhört viktigt för dem med dessa MRNA substanserna? Jag har hört mer illa skador 

av biverkningarna än jag har hört om själva sjukdomen. Men du vet ju redan vad de planerade redan 

2019 med folket de samlade i New York bakom stängda dörrar. All media är på deras sida de 

totalförbjuder människor att ha en annan åsikt. Men det är helt klart att MRNA vaccin börjar röra sig 

in på det område vi kallar för Biotech.  

Klaus Schwabs Bok handlar om: Vi måste omdefiniera vad en människa är för något det är vad boken 

handlar om och det är skrämmande läsning för samma tankesätt finns ju även vid aborter.  

1/ Ny Bioteknik 

2/ Neuroteknologi  

3/ Virtuell och Mental realitet 

Klaus Schwab säger själv att den 4:e industriella revolutionen är samma sak som ”Build Back Better” 

eller New World Order. Den 4:e industriella revolutionen skulle ju förena och utplåna alla gränser 

mellan den Fysiska – Biologiska och den Digitala sfären. Det här tror de kommer leda till New Age 

drömmen om att bli supermänniskor. Detta kommer profetiska skeende kommer hända vare sig du 

vill det eller inte.  

Det verkar som om tiden är inne när Gud tillåter dem komma fram ur mörkret för att genomföra sin 

plan. För det kommer att vara ett redskap i Guds hand för att utföra hans vilja. Men innan Gud gör 

något uppenbarar han först sitt rådslut för sina tjänare profeterna säger skriften. I flera år har han 

varnat oss för att dammluckorna kommer att öppnas på vid gavel och att vi måste söka oss upp på 

högre höjder för att sätta oss i säkerhet när flodvågen kommer.  

Nu skall vi se vad de planerar ske med hela sjukvården och hälsosystemet i världen genom dessa nya 

tekniker som nu införs. 

1/ Vad handlar nu Bioteknik om? Det handlar om att ta den digitala datatekniken och föra den 

samman med din kropp. Klaus Schwab: Biotekniken kommer att forma hela vår framtid! Den 

kommer att utmana oss att börja tänka om vad det innebär att vara en människa. Datatekniken 

skall användas för att komma in i vår kropp för att manipulera våra DNA.  

 

Klaus Schwab vill manipulera både människor och växter och djur och deras DNA. De Vi kunna 

kontrollera och förändra DNA hos fostren innan de föds. Han menar att man kan genom datateknik 
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skall kunna härska och kontrollera allt genom att kunna förändra allt levandes DNA. Det vill säga den 

nya gröna/röda världsregeringens plan är en värld där du som biologisk varelse själv ständigt är 

uppkopplad mot det nya internet som de kontrollerar.  Det här i full gång och du kan i en tidning 

själv läsa om att Bill Gates har skapat och släppt ut 100,000 genetiskt manipulerade myggor på ett 

ställe. Nu håller de på att göra exakt samma sak med all vår föda också och de säger att de skall 

utrota fattigdom och svält i världen inom 50 år. Det är särskilt 2 områden Klaus Schwab nämner i 

boken och det är Jordbruk och Sjukvård.  

Vad sa han nu gällande sjukvården för 3 år sedan? Nu skall du få äta mikroskopiska chip i piller som 

är direkt modifierat efter just ditt DNA. Pillren som är digitaliserade skall även kunna förutse både 

ditt nuvarande och kommande hälsotillstånd i realtid och kunna bota alla sjukdomar. Din biologiska 

kropp skall alltså med hjälp av digital teknik kunna föra över information mellan världsdatorn och dig 

i realtid. Denna Bioteknik kommer att revolutionera hela sjukvården sa han. De har flera år forskat 

och talat om att nu kommer snart ”The Internet of things”. Med detta menar de att med hjälp av AI 

kan chipen göras hur små som helst och placeras i hur små saker som helst och kopplas upp mot en 

superhjärna (Internet) 

Man talar alltså om The Internet of Bodies (IOB) Vad är nu detta för något? Jo det är alltså när du 

upprättar eller kopplar upp din kropp mot Internet (Världs superhjärnan) Det som händer då är ju att 

två delar blir ett och får en förmåga att kunna dela information med varandra. Alltså en ständig 

uppkoppling en information går ut från dig och en information kommer in i dig. Det som är 

meningen med detta är att information kan gå från dig till en uppkopplad hälsocentral som kan se 

exakt vad som sker inuti din kropp.  

Det är exakt av detta syfte nu WEF talar om en digital medicinering som kan sända information 

direkt till din mobil och vidare upp i ett moln. WEF skriver på sin egen hemsida Juni 2020 det är snart 

dags för IOB det vill säga din kropps uppkoppling mot Internet. Men om det skall bli möjligt måste vi 

ju först få någonting i oss det vill säga det måste inopereras eller ätas så det kommer in i din kropp.  

Detta kommer alltså att bli nästa steg hela det globala hälsosystemet tar över hela världen. Undrar 

om inte Covid 19 med kommande mutationer är till för att till slut hamna här. Det kommer sedan att 

framställas på ett sådant sätt att det är ett måste för att utrota denna sjukdom. Ja vad skall man tro 

det här är ju exakt vad WEF säger att Covid 19 skall ge oss för att vi skall nå denna revolution. De 

säger ju själva att denna bioteknik skall övervaka både dig och hela samhället.  

Redan 2017 kunde du på läsa om att de första digitala pillren kommit ut i USA. Det rapporterades att 

det var piller innehållande både medicin men samtidigt sensorer som kunde sända data till din 

smarttelefon. Nu kommer lägligt förslag på att använda den tekniken för att besegra detta 

Coronavirus. Då skulle vi lättare kunna se hur sjukdomen utvecklas och snabbt kunna upptäcka nya 

fall av den. Ser du fällan? Det stannar inte här de vill kontrollera din hjärna och din kropp. 

Allt som skett med Covid 19 och hur vi skall kunna bekämpa Covid 19 har öppnat Pandoras box. Vet 

du vad jag tror? Det var fullständigt klart ifrån början vilken väg man planerade att gå. WEF skrev i 

ett öppet brev i Juli förra året med titeln: Shapen The Future – The Internet of bodies! Det talas här 

om att en övervakning med stora maktbefogenheter behövs. Varför då? Vet du vad detta innebär i 

praktiken enligt vad de själva skriver? Litar du på dem så du vill gå in under detta?  

Alla de här små mikroskopiska chipen måste kopplas upp i en enda datacentral. Tänk efter nu vad 

som måste finnas uppkopplat i realtid mot denna datacentral? Alla människors kroppar och alla 

människors hjärnvågor i realtid. Du tänkte väl på det att du skulle ju inte bara ge information du 

skulle även kunna ta emot information. The Internet of bodies. (IOB) eller The Internet of Things! 



Den mänskliga kroppen förvandlas till en ny teknologisk plattform. Detta är vad alla höjdarna och 

världens rika människor säger är lösningen på problemen jordens problem. Som du kanske har 

förstått nu handlar detta om att styra samtliga människors hjärnor i realtid så de skall få tillgång till 

den. Det skulle bli som en värld av Zoombies. Klaus Schwab: Den nya tekniken skall hjälpa oss kunna 

expandera vårt medvetande men också influera vad vi tänker. Expandera våra 5 sinnen genom att 

använda ny teknologi. Droger är bara en del av det men internet är själva kärnan i detta. Han säger 

att de vill influera och få information om en persons innersta tanka och känslor.  

 

1/ Utbildning 

2/ Arbete 

3/ Underhållning 

Det man nu talar om är att under FN skapa detta regelverk som kommer att övervaka alla 

människors tankar och beteenden i realtid över hela världen på en gång.  

2 NEUROTEKNOLOGI 

Nu är vi inne på ett område som handlar om att den digitala tekniken vill ha kontakt med din hjärna. 

Klaus Schwab: Vi kan få göra stora framsteg som mänsklighet om vi kan koppla ihop oss med 

hjärnan. Vi kommer att föröka informationen och expandera våra sinnen. Vi har nu chansen att 

förändra våra beteenden och samarbeta med den övriga världen. Det här är redan testat så klart och 

börjar nu implementeras för att påverka människans dagliga liv. Det ger oss en stor möjlighet att 

kunna skapa en människa med helt nya värderingar. WEF menar att det innebär både 

medvetandehöjande medicin som digitala smarta piller. Nootropics betyder att ”Böja” ”Forma” 

sinnet hos människan så det är droger som förändrar människans ”medvetenhet” (Smartdrugs) WEF 

menar ett piller som gör att du kan se dig själv i en skärm och de menar att ditt medvetande går att 

Böja Forma och förändra. 

Detta är alltså nästa generations medicinering men nu talar de om att byta Covid Vaccinet mot ett 

piller istället. Detta skall alltså komma i slutet av 2021 eller slutet eller början av 2022. Men nu 

kommer pillren att ha saker i sig som gör att de kan kopplas upp mot internet. Vi ser det nu en 

världsregering som kommer att styra folket genom manipulation av dessa smarta piller.  

De försöker att skapa det sista steget i evolution genom sin teknik. De har redan många år talat om 

en stor hjärna (Superdator) där alla kommer att bli uppkopplade emot. Denna superdator kommer 

att med AI teknik fungera som en hjärna för hela planeten. Alla som blir uppkopplade ger den något 

och får något av den. Om du har en mobil är du redan en del av detta du matar information till den 

och du får information från den.  

USA-EU Brain initiative 

https://www.epilepsy.org.uk/news/news/revolutionising-treatment-obama%E2%80%99s-brain-

initiative 

Obama erkände senare att det hela egentligen handlade om att koppla upp hjärnan mot datorer i 

något han kallade för Brain 2.0 (Keith) Det finns för tillfället 7 olika sådana projekt i världen. De är 

inte bara ute efter din kropp utan även din hjärna. Alla dessa samlas i det stora internationella 

hjärninstitutet och har årliga möten där de planerar. WEF 2018 citat Varför behöver vi varje 

människas input? Det är solklart att forskningen av hjärnan för det är där mänskligheten identifierar 

sig själv för gott eller ont en fri vilja eller inte. Elon Musk vill koppla vår hjärna mot internet för att 

göra oss smartare än datorerna själva. Detta är ett försök att övervinna syndafallet död och 

sjukdomar.  
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PUNKT 3 VIRTUELL OCH MENTAL REALITET 

Klaus Schwab kallar detta höjdpunkten på revolutionen. Det är hur vi upplever världen runt omkring 

oss.  

1/Virtuell Realitet 

2/Mental Realitet 

3/Blandad Realitet 

Det är en 3 dimensionell 360 graders datavärld där vi kan gå in och se och uppleva saker som är 

skapade så lika att de upplevs som äkta. Det är alltså den riktiga världen som ersätts med den 

digitala världen som nu börjar bli svårt att skilja från den äkta världen.  

En natt gav Herren oss en dröm samtidigt i mars – 21 som bekräftar ovanstående. Herren visade att 

den underhållning som kommer är ingenting mot den vi har idag. Tänk på att de skall till och med 

kunna sända känslor och annat in i din kropp och hjärna. Det du får se då och uppleva kommer att 

upplevas som äkta men det för dig bara djupare in i mörkret. 

Varför talar WEF Klaus Schwab inför FN för flera år sedan om den här världen som inte skall gå att 

skilja från den äkta? Mental realitet är hjälpmedel för att använda datorn.  

Men sedan till slut den blandade realiteten? Han menar att de skall styra din hjärna så du kan inte 

skilja på den äkta världen och den falska världen. I ditt huvud alltså i dig kommer en virtuell realitet 

att skapas om du kan gå in i och uppleva. Barnen kommer alltså att kunna påverkas i vilken riktning 

de vill. WEF säger: Framtiden är Virtuell! Det innebär att Avatarer som inte tillhör den här världen 

kommer att tala till dig. De kommer att se ut som levande varelser som du kommer att umgås med 

det är vad de öppet nu går ut och skriver i sina böcker! Detta är något som de kommer att föra in i 

form av utbildning i början. Klaus Schwab skriver i sin bok: Att spela Gud och skapa världar ja hela 

galaxer världar där du kan gå in och leva i. På detta sätt menar han att människan skall nå nästa 

evolutionssteg. Du ser de menar vad de säger och detta kommer i formen av Internet of the bodies 

(IOB) – De säger att det som börjar med Vaccin kommer att sluta med genmodifiering. Om vi tror att 

det bara handlade om en hälsokris och sjukdom är vi nog illa ute.  

1/ Jag är i chock över ledare i kristna kyrkor som sover djupt 

2/ De så kallade profeterna har inga ord till denna generation 

3/ Vi är i slutet av tiden som Jesus sa 
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https://www.weforum.org/reports/the-i... WEF, When Humans Become Cyborgs | DAVOS 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=zrNaa... WEF, BRIEFING PAPER JULY 2020, Shaping the Future 

of the Internet of Bodies: New challenges of technology governance 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_IoB_... The Internet of Bodies Opportunities, Risks, and 

Governance: RAND corporations. https://www.rand.org/pubs/research_re... BRAIN CHIP How 

Neuralink Will Change Humanity https://www.youtube.com/watch?v=qkZ4R... BRAIN IMPLANTS: 

What next for neurotechnology? https://www.youtube.com/watch?v=rwMuu... Transhumanism 

And The Future Of Humanity: 7 Ways The World Will Change By 2030 

https://www.forbes.com/sites/sarwants... A glimpse into the future of brain technologies 

https://www.weforum.org/agenda/2017/0... DARPA: Nonsurgical Neural Interfaces Could 

Significantly Expand Use of Neurotechnology https://www.darpa.mil/news-events/201... WEF, How 

neuroethics can advance innovations for positive social impact 

https://www.weforum.org/agenda/2021/0... Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm, 

UK, Ministry of Defence. https://assets.publishing.service.gov... 

ONE POINT I MISSED SAYING IN THE MESSAGE WHICH I HAVE LONG THOUGHT ON: Rev.18:23, "...for 

by thy sorceries were all nations deceived.". This word sorceries = pharmakeía (Gk) is used three 

times in the NT and carries the old Greek meaning of, medication; drugs; spell; sorcery; or drug-

related sorcery. Plato said it could mean medical drug, magic potion, or poison; either herb or drug – 

in the city of Athens if someone died from administering pharmakeía to someone else it was 

considered murder and ought to carry the death penalty. The Bible shows that just one mark of 

Babylon - the political, economic, military, religious system of the last days will be sorcery - the use 

of medical drugs in holding it together. I believe what we are seeing is a medical system moving 

towards dark occultism. Its here now. 
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