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TRANSHUMANISMI: SALAJUONI VALVOA
ELÄMÄÄSI

TRANSHUMANISM: THE PLOT TO CONTROL YOUR LIFEE!

By Jonathan Brentner, May 25, 2021

Ellei maailmamme ole suoralla polulla kohdan Ilm. 13:16-18 täyttymiseen, niin ainoa vaihtoehto on 

olettaa, että jotakin, jolla on hätkähdyttävä ja kammottava samankaltaisuus pedonmerkin kanssa, 

ilmestyy lähitulevaisuudessa. 

Toisin sanoen, jos se, mitä transhumanisti ehdottaa maailmallemme, ei ole alkusoittoa 

pedonmerkille, niin en tiedä, mikä sitä olisi. Heidän tulevaisuuden suunnitelmansa sopivat kuin 

hanska käteen siihen, mitä apostoli Johannes kirjoitti pedonmerkistä.

Sanat kohdassa Ilm. 13:16-18 edustavat erityistä, yksityiskohtaista profetiaa, joka ei voi täysin 

toteutua, ennenkuin antikristus aloittaa kauhuhallituksensa seitsenvuotisen ahdistuksen aikana. 

Silti näemme jo Saatanan pahan ja tappavan lopunajan suunnitelman ihmiskunnalle toimivan 

niiden suunnitelmissa, jotka pyrkivät painostamaan meitä transhumanismiin. Miksi sanon, että 

tämä profetia on jo käynnissä?

Jatka lukemista, kun perustelen asiaani tässä viestissä ja seuraavissa.

MITÄ ON TRANSHUMANISMI?

TranshumanismI on koneiden ja ihmisten yhdistämistä. David Tippett,  Maailman Talousfoorumin 

(WEF) verkkosivuston kirjoittaja, kuvaili transhumanismia näin:

Sen taustalla on usko, että ihmistä voidaan ja voidaan parantaa nykyajan geenitekniikalla ja 

tietotekniikalla kuten myös odotettavissa olevalla edistyksellä, kuten biotekniikka, tekoäly ja 

molekyylinanoteknologia. Tuloksena on Homo Sapiensin iteraatio, jota on parannettu tai 

lisätty, mutta on silti pohjimmiltaan ihminen.
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Transhumanismin keskeinen lähtökohta on siis, että biologinen evoluutio lopulta ohitetaan 

geneettisten, puettavien ja implantoitavien teknologioiden kehityksellä, jotka keinotekoisesti 

nopeuttavat evoluutioprosessia.[i]

Aikamme globalistit ehdottavat ihmiskunnan perusteellista muuttamista keinoilla, joihin sisältyy 

ihmisen DNA:n muuttaminen (s.o. "nanoteknologia"). Toisin kuin WEF haluaisi meidän uskovan, 

tämän keinotekoisen "biologisen evoluution" lopputulos on jotakin aivan erilaista, kuin mitä Jumala 

loi, kuten myös se, minkä puolesta Jeesus kuoli ristillä lunastaakseen sen.

Tohtori Carrie Madej määritteli videossa 19. huhtikuuta 2021 transhumanismin samalla tavalla kuin 

yllä oleva lainaus, mutta varoitti myös sen monista vakavista seurauksista tulevaisuudellemme, 

koska maailman eliitti pyrkii valvomaan käyttäytymistämme täydellisesti.[ii]

Marraskuussa 2017 Forbes'in verkkosivuilla ilmestyi artikkeli otsikolla: Transhumanism and The 

Future of Humanity: 7 Ways the World Will Change By 2030. (Transhumanismi ja ihmiskunnan 

tulevaisuus: 7 tapaa, joilla maailma muuttuu vuoteen 2030 mennessä). Seuraavassa lainaus 

tämän artikkelin johdannosta:

Tämä muutos on oleva sekava, monimutkainen ja joskus pelottava, mutta signaalit jo 

viittaavat ihmiskunnan tulevaisuuteen, joka tulee hämärtämään henkilöllisyytemme 

”transhumanismiksi.”[iii]

Tästä Forbes'in artikkelista vuodelta 2017 tulee esiin useita järkyttäviä transhumanismia koskevia 

lausuntoja. Kirjoittajan väite, että transhumanismi "hämärtää identiteettimme", järkyttää minua 

eniten. Se vahvistaa, että koneiden suunniteltu sulauttaminen kehoomme poistaisi sen, mikä tekee

meistä ihmisiä.

KEITÄ ON TRANSHUMANISMIN TAKANA?

Ettet luulisi, että transhumanismi on vain muutaman hullun tutkijan pyrkimys, niin tiedä, että monet 

maailman voimakkaimmista ja rikkaimmista ihmisistä kannattavat avoimesti ihmisten ja koneiden 

yhdistämistä seuraavana vaiheena "evoluutioprosessissa". Tämä konsepti saa palavimman ja 

suorapuheisimman tukensa WEF:ssä. Sen verkkosivusto sisältää runsaasti tietoa ihmisten 

yhdistämisestä koneisiin.

Huomaa, että WEF ei ole jokin hämärä ääriryhmä. Presidentti Biden pyöritti vaalikampanjaansa 

teemalla ”Build Back Better (Rakenna takaisin paremmin)", iskulauseella, jonka hän otti suoraan 

WEF:ltä osoituksena tuestaan sen agendalle. Biden'in hallinnon merkittävä jäsen, John Kerry, on 

luvannut Biden'in hallinnon täyden tuen Suurelle Nollaukselle, jota WEF ajaa.
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Artikkeli New American -verkkosivustolla yhdistää WEF:n ajaman Suuren Nollauksen ja Biden'in 

hallinnon pyrkimyksellä transhumanismiin:

Uuden maailmanjärjestyksen alaisuudessa, jonka ovat visioineet YK:n tukeman ”Suuren 

Nollauksen” puolestapuhujat, ihmiset sulautetaan koneisiin ja teknologiaan. Kirjaimellisesti. 

Ehkä uskomattominta on, että Deep State -globalistit pyrkimysten taustalla ovat tulossa ulos 

kaapista. Nykyään he julistavat avoimesti ja kirjaimellisesti aikomustaan poistaa 

yksityisomistus ja jopa sulauttaa ihmisten aivoihin mikrosiruja, jotka pystyvät lukemaan ja 

manipuloimaan yksilöiden ajatuksia.[iv]

Lue uudelleen ylläoleva lainaus. Se tiivistää tutkimukseni osuvasti ja aivan oikein yhdistää WEF:n 

Suuren Nollauksen transhumanismiin, jonka kautta se "lukee ja manipuloi" niiden ajatuksia, jotka 

ovat sen alaisuudessa.

Huomaa myös edellisen lainauksen viittaus "syvään valtioon (deep state)" Yhdysvalloissa; se 

viittaa niihin henkilöihin Yhdysvalloissa, jotka asettavat Biden'in virkaan ja nyt kontrolloivat häntä 

presidenttinä. Nämä eliitti-globalistit Yhdysvalloissa ja kaikkialla maailmassa puhuvat avoimesti 

suunnitelmistaan koskien sekä transhumanismia että Suurta Nollausta.

Ajattele seuraavaa lainausta WEF:n verkkosivustolta koskien muutoksia, joita he suunnittelevat 

maailmallemme sellaisen alla, jota WEF kutsuu "neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi" -- 

heidän terminsä transhumanismille:

Neljäs teollinen vallankumous edustaa perustavanlaatuista muutosta tavassamme elää, 

työskennellä ja olla yhteydessä toisiimme. Se on uusi luku inhimillisessä kehityksessä, jonka 

mahdollistavat poikkeukselliset teknologiset edistysaskeleet verrattuna ensimmäisen, toisen 

ja kolmannen teollisen vallankumouksen vastaaviin. Nämä edistysaskeleet ovat 

yhdistämässä fyysisen, digitaalisen ja biologisen maailman tavoilla, jotka luovat sekä 

valtavan lupauksen että mahdollisen vaaran. Tämän vallankumouksen nopeus, laajuus ja 

syvyys pakottavat meidät ajattelemaan uudelleen, miten maat kehittyvät, miten organisaatiot 

luovat arvoa ja jopa mitä tarkoittaa olla ihminen.[v]

Vaikka ehkä kuulostaa päällisin puolin hyväntahtoiselta, niin ”neljännen teollisen vallankumouksen”

tarkoitus ei ole hyödyttää ihmiskuntaa, ei, ei ollenkaan. Se on väline, jonka avulla WEF toivoo 

yhdessä YK:n ja Amerikan globalistien kanssa pakottavansa ihmiset hyväksymään tyrannimaisen 

ja marksilaisen hallituksen, jonka kautta he aikovat valvoa jokaisen ihmisen elämää planeetalla.

Suuren Nollauksen agenda edellyttää ihmisten täydentämistä siten, että vallanpitäjät voivat 

tarkkailla ja hallita heidän käyttäytymistään ulkoisten tietokoneverkkojen ja tekoälyn kautta.
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KUINKA MUUTOS TAPAHTUU?

Kuinka nämä vallankäyttäjät täydentävät ihmisolentojen kokoonpanoa yhdistääkseen heidät 

koneisiin? Vastataksemme tähän kysymykseen aloitamme WEF:n Klaus Schwab'in sanoilla. 

Haastattelussa 10. tammikuuta 2016 hän selitti, että "ihmiset saavat kohta kehoonsa sirun 

sulauttamaan heidät digitaaliseen maailmaan". Seuraavassa toinen ote tästä haastattelusta:

Schwab: ”Ja aluksi istutamme ne vaatteisiimme. Ja sitten voisimme kuvitella istuttavamme 

ne aivoihimme tai ihoomme. Ja lopussa tässä on ehkä suora yhteys aivojemme ja 

digitaalisen maailman välillä. Se, mitä näemme, on eräänlainen fyysisen, digitaalisen ja 

biologisen maailman fuusio."

Haastattelija: "Soitamme jollekulle, meillä ei ole edes refleksiä ottaa laitetta, se tehdään 

luonnostaan, tekniikka jatkuu kehossa." Schwab: “Kyllä.

Haastattelija: ”Milloin se tapahtuu? Schwab: "Varmasti seuraavien kymmenen vuoden 

aikana." [vi]

Seuraavat kaksi kohtaa tiivistävät transhumanismin olemuksen:

1.Prosessi sisältää ihmisten täydentämisen joiksikin aivan erilaisiksi, kuin miksi Jumala 

heidät loi, sekä istuttamisen heidän sisällensä laitteen, joka yhdistää heidät digitaaliseen 

maailmaan heidän ulkopuolellaan. 

2.Suunnitelma koostuu ihmisten kytkemisestå "digitaaliseen maailmaan", kuten 

supertietokoneeseen, joka seuraa heidän käyttäytymistään lopullisena tarkoituksena hallita 

sitä sulauttamalla ihmiset koneisiin.

Näyttää kuitenkin, että tässä vaiheessa näillä globalisteilla voi olla ongelma.

Kuinka he ottavat tällaisen järjestelmän käyttöön? Ihmisten valtava enemmistö hylkäisi helposti 

muutokset, joita olen kuvaillut tässä postissa, ja aivan oikein. Jotkut voisivat haluta tehostettua 

tekoälyä, joka tulisi transhumanismin seurauksena, mutta eivät mitään muuta, mitä sen mukana 

tulisi.

Tämän sarjan 2. osassa Transhumanismi: Miksi minun pitäisi välittää? kuvailen transhumanistien 

petollista suunnitelmaa, jota he aikovat käyttää ihmisolentojen täydentämiseksi sellaisiksi, joita ei 

tällä hetkellä voida tunnistaa. Jatka sinä lukemista, kun minä jatkan pisteiden yhdistämistä.

Note: Please consider signing up for my newsletter on the home page of my website at 
https://www.jonathanbrentner.com/. It will greatly help me in reaching more people. Thanks!
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