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TRANSHUMANISMI: ONKO SE JO
TÄÄLLÄ?

TRANSHUMANISM: IS IT ALREADY HERE? 

By Jonathan Brentner, May 27, 2021 

Globalistit ovat jo alkaneet toteuttaa suunnitelmaansa saada aikaan laaja-alainen hyväksyntä 

transhumanismin agendallensa valvomaan elämääsi, mutta hyvin harvat tunnustavat sen 

sellaiseksi. 

Saavuttaakseen tavoitteensa, uuden maailmanjärjestyksen, nämä eliitin vallankäyttäjät ovat 

pettäneet monet uskomaan, että heillä on heidän etunsa sydämellään. He ovat tehneet tämän 

saadakseen hyväksyntämme ensimmäisille askelille täydentää sitä, mikä merkitsee olla ihminen. 

He ovat tehneet tämän COVID-19:n  tarjoaman mahdollisuuden kautta.

COVID-19

COVID-19 ilmestyi juuri oikeaan aikaan sekä parantamaan että edistämään transhumanistien 

suunnitelmia sille, mitä Maailman Talousfoorumi (WEF) kutsuu Suureksi Nollaukseksi (Great 

Reset). .

Suuri Nollaus edustaa kestävien talous- ja ympäristöjärjestelmien takaisin rakentamista 

korvaamaan nykyisin olemassaolevat. Klaus Schwab, WEF:n perustaja ja puheenjohtaja, julkisti 

sen toukokuussa 2020 keinona aikamme globalisteille korvata kapitalismi kommunismilla 

taloudellisen tuhon jälkeen, jota hän odotti COVID-19:n vaikutuksesta. 

Schwab sanoi tämän COVID-19:stä heinäkuussa 2020: "Pandemia edustaa harvinaista, mutta 

kapeaa tilaisuuden ikkunaa pohtia, ”uudelleenkuvitella” ja resetoida maailmamme.” [i] Tässä 

"uudelleenkuvitella (reimagine)" tarkoittaa ihmisten sulauttamista koneisiin ja "resetoida" viittaa 

kommunistiseen marksismiin, jota WEF ajaa Suuren Nollauksensa kautta.
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COVID-19 ei ollut mikään yllätys Klaus Schwab'in kaltaisille vallankäyttäjille. Heillä oli jo 

huolellisesti laaditut suunnitelmat, kuinka tarttuisivat tähän "tilaisuuden ikkunaan" kauan ennen 

vuoden 2019 joulukuuta. He olivat kartoittaneet strategian, jonka avulla ihmiset hyväksyisivät 

heidän ratkaisunsa kriisiin.

Peter Koenig, geopoliittinen analyytikko ja entinen vanhempi ekonomisti Maailmanpankissa ja 

Maailman Terveysjärjestössä (WHO), kirjoitti COVID-19:stä näin:

”Elämme todellakin hyvin dystooppisessa maailmassa, Iltahämärän (Twilight Zone) alueella. 

Kun näet sen – niin et näekään sitä; päällemme suunniteltua katastrofia. Once you see it – 

then you don’t; the disaster planned upon us. Vieläkö joku epäilee, että se EI ole sattumaa, 

että tämä salaperäinen virus yllätti kaikki YK:n 193 jäsenvaltiota yhtä aikaa ja että kaikkien 

oli yhtä aikaa ”suoritettava” ensimmäinen sulkemisensa? Nimittäin maaliskuun puolivälissä 

2020. Kaikkien maiden. Komennosta.

"Eikö tämä näytäkin siltä, että sen takana on toinen motiivi?

"Onko sattumaa, että on olemassa vuoden 2010 Rockefeller-raportti (joka keskittyy 

lockstep-skenaarioon) ennustaen kymmenen vuotta myöhäisemmän ensimmäisen askeleen

heidän rikollisessa nelivaiheisessa suunnitelmassaan, "Lockstep-skenaarion", - jota juuri nyt

olemme kokemassa; koko länsimainen sivilisaatio marssii samaan tahtiin (is walking in 

lockstep), kuten meille sanotaan.

"Sitten 18. lokakuuta 2019 oli surullisenkuuluisa tapahtuma Event 201 New Yorkissa, jossa 

Johns Hopkins'in lääketieteellinen keskus (Johns Hopkins Center for Medicin), Bill & 

Melinda Gates -säätiö ja WEF sponsoroivat maailmaan iskevän koronaviruksen 

tietokonesimulaatiota, joka aiheuttaa 65 miljoonaa kuolemaa 18 kuukaudessa ja 

maailmantalouden täydellisen tuhoutumisen. Sattumalta vain muutama kuukausi ennen, 

kuin ensimmäinen koronatapaus, SARS-CoV-2, löydettiin Kiinasta.

”. . . .suunniteltu katastrofi, joka edelleen on edessämme monilla eri nimillä, pandemia, 

parempi nimi olisi "plandemia", on vain moottori, joka ajaa paljon raskaampaa agendaa - 

Suuren Nollauksen elementtejä, jotka ovat myös ns. YK:n Agenda 2030:n osatekijöitä.”[ii]

Vaikka ei ole uskova, Koenig tunnistaa, mitä useimmat pastorit ja kristityt kieltäytyvät 

tunnustamasta. Hän näkee COVID-19:n todellisen agendan auttavan Suuren Nollauksen 

toteuttamista.

Uskon, että globalistit suunnittelivat katastrofin, jonka tunnemme nimellä COVID-19 ja se suorittaa 

toivotun tehtävän työntää ihmisiä kohti uuden maailmanjärjestyksen ja transhumanismin 

kaksostavoitteita. Auliin median suuresti avustamana eliitti on luonut pelon ilmapiirin paisuteltujen 

tapauslukujen ja kuolemien määrän kautta. Tämän seurauksena monet elävät paniikissa ja ovat jo 

luovuttaneet monet oikeuksistaan terveyden ja turvallisuuden vuoksi.
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Tiedä, etten mitenkään  vähättele veroa, jonka virus on aiheuttanut niille, jotka ovat kärsineet 

suuresti tai menettäneet läheisiään sen vuoksi. COVID-19 on aiheuttanut monia kuolemia ja paljon 

kärsimystä kaikkialla maailmassa. Virus vaati kuitenkin paljon suunnittelua, että voisi saavuttaa 

193 maata samanaikaisesti ja että media käyttäytyisi, niinkuin tarvittiin, eli samassa tahdissa ”in 

lockstep” tarvittavan maailmanlaajuisen pelon synnyttämiseksi.

COVID-19 -ROKOTTEET JA TRANSHUMANISMI

Globalistit tarvitsivat maailmanlaajuisen pelon ilmapiirin valtuuttamaan heidän kokeelliset 

geeniterapiainjektionsa, joita ihmiset jonottaisivat saadakseen uskoen, että pistokset pelastaisivat 

heitä kärsimykseltä ja ehkä kuolemalta. Ja niin on tapahtunut

Ennenkuin hylkäät minut salaliittohörhönä, salli minun esittää todisteet, jotka yhdistävät 

transhumanismin näihin ns. COVID-19-rokotteisiin.

Ajattele tätä Forbes'in artikkelia 20. marraskuuta 2017 otsikolla Transhumanism and the Future of 

Humanity: 7 Ways the World Change By 2030. Seuraava lainaus on alaotsikon ”Kehomme 

täydennetään (Our bodies will be augmented)" alla. 

Tulevat vuodet tuovat joukon kehon täydennysominaisuuksia, joiden avulla ihmiset voivat olla

älykkäämpiä, vahvempia ja kyvykkäämpiä, kuin mitä tänä päivänä olemme. Puettavat 

(wearables) tulevat olemaan yksi kehon täydentämisen muoto, mutta ne ylittävät 

huomattavasti tämän päivän kuntoseurantalaitteet . . . . Tulemme näkemään myös 

lisääntyneen implanttien käytön aina aivojen mikrosiruista ja hermopitsistä mielenohjaamaan

proteesiin ja ihonalaisiin RFID-siruihin, joiden avulla käyttäjät voivat avata ovia tai 

tietokoneen salasanoja kädenheilautuksella. Tehokkain kehon täydennys tulee kuitenkin 

biologisesta  täydennyksestä tuloksena lisääntyneestä ymmärryksestä genomistamme, IVF-

teknologian edistysaskelista, joiden avulla voimme valita älykkäimmät alkiot ja tehokkaasta 

CRISPR-geenimuokkausteknologiasta, joka jonakin päivänä voi antaa meille kyvyn poistaa 

kaikki perinnölliset sairaudet.

Nämä kehontäydennysmahdollisuudet synnyttävät ihmisiä, jotka ovat joustavampia, 

optimoidumpia ja jatkuvasti valvottavia. [iii] (Korostus minun)

Tästä lainauksesta hyppää silmiini pari asiaa. Ensinnäkin tämän artikkelin kirjoittaja visioi, että 

ihmisten sulauttaminen koneisiin tapahtuu vuoteen 2030 mennessä, eli samaan vuoteen, jolloin YK

aikoo perustaa maailmanhallituksensa Agenda 2030:n tavoitteiden kautta. Ei ole sattumaa, että 

tämä transhumanistien tavoite on yhdenmukainen YK:n tavoitteiden kanssa maailmanhallitukselle.

Toiseksi "CRISPR-geenimuokkausteknologia", joka heidän mielestään täydentää kehoamme, on 

juuri se, mitä näemme mRNA-injektioissa reaktiona COVID-19:ään. Se, minkä Forbes'in artikkeli 
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ennusti vuonna 2017 johtavan ihmisten täydentämiseen, on tullut todellisuudeksi vuosina 2020-21, 

kun "CRISPR" -geeniterapia-injektiot ovat nousseet keinoksi torjua Kiinavirus.

Lisätodisteena pitkän tähtäyksen suunnittelusta tänä päivänä näkemämme takana ajattele tätä 

lainausta Aldous Huxley'lta Kalifornian lääketieteellisellä koululla vuonna 1961:

Suurinpiirtein seuraavan sukupolven aikana tulee olemaan farmakologinen menetelmä 

saada ihmiset rakastamaan orjuuttaan ja tuottaa diktatuuri ilman kyyneleitä, niin sanotusti, 

tuottaa eräänlainen kivuton keskitysleiri kokonaisille yhteiskunnille, niin että ihmisiltä on 

tosiasiassa otettu vapaudet pois, mutta he ennemminkin nauttivat siitä, koska heidät 

häiritään pois kaikesta halusta kapinoida propagandalla, aivopesulla tai farmakologisilla 

menetelmillä tehostetulla aivopesulla. Ja tämä näyttää olevan se viimeinen vallankumous.

[iv]

Siitä. mistä Huxley puhui vuonna 1961, on nopeasti tulossa todellisuutta. Transhumanismista on 

tullut eufemismi massojen "aivopesulle", että ihmiset saataisiin hyväksymään marksilainen hallitus,

joka globalisteilla on kauan ollut mielessään maailmalle. "Farmakologisista menetelmistä" on tullut 

valittu ase transhumanisteille muuttaa ihmiskunta voidakseen hallita ihmisiä ja saada heidät 

hyväksymään tuleva tyrannimainen ja marksilainen maailmanjärjestys.

Uskon, että COVID-19-rokote oli valmis, tai ainakin pitkällä kehittelyssään, hyvissä ajoin ennen 

vuotta 2019, jolloin virus ilmestyi ensimmäisen kerran.

MRNA-rokotteen konsepti toimittaa "piikkiproteiini" jokaiseen ihmiskehon soluun ei 

materialisoitunut eikä tullut todellisuudeksi alle vuodessa siitä, kun virus ilmestyi ensimmäisen 

kerran. Edellä oleva Forbes'in lainaus kertoo meille, että geeniä muokkaavien mRNA-injektioiden 

tutkiminen keinona hoitaa tautia oli hyvin käynnissä vuonna 2017.

Alkaen käynnistymisestään vuonna 2010 Moderna kasvoi työllistämään satoja tutkijoita ja 

insinöörejä, jotka työskentelivät heidän mRNA-injektioidensa kehittämisessä. [V] Mistä he saivat 

massiivisen rahoituksen tähän? Kuinka he tiesivät, että ansaitsisivat lopulta miljardeja dollareita 

injektioillaan johtuen "tuntemattomasta" ja vielä tulevasta viruksesta, joka vaatisi lääkkeeksi heidän

piikkiproteiiniteknologiansa?

Modernan "odotetaan nyt tuottavan 13,2 miljardia dollaria COVID-19-rokotetuloja vuonna 2021". 

Modernan toimitusjohtaja Stéphane Bancel on uusi miljardööri, jonka nettovarallisuus on 4 

miljardia dollaria.[vi] Ei hassumpi voitto ensimmäisestä lääkkeestä, mitä firma on koskaan tuonut 

markkinoille.

Huomautus: Olen sittemmin saanut tietää, että myös Yhdysvaltain hallitus antoi Modernalle kuusi 

miljardia dollaria sen geeniterapia-injektion kehittämiseen.
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NYKYISET COVID-19-ROKOTTEET OVAT AVANNEET OVEN

Tiedä, etten mitenkään rinnasta nykyisiä COVID-19-rokotteita Ilmestyskirjan 13. luvun 

"pedonmerkkiin". Antikristus, joka tulee saamaan palvontaa merkin myötä, voi ilmestyä maailman 

näyttämölle vasta tempauksen jälkeen (ks. 2.Ts. 2:3-8). Seurakunta ei ole maan päällä, kun ”laiton”

aloittaa kauhun hallintonsa ja pakottaa merkkinsä kuolemanrangaistuksen uhalla. 

Tämän sanottuani uskon, että ensimmäiset COVID-19-injektiot ovat avanneet oven ulkopuoliselle 

hallintoelimelle, joka tarkkailee ja myöhemmin kontrolloi ihmisten käyttäytymistä. Minusta on melko

vaikeaa kirjoittaa tästä, koska minulla on monia rakkaita ystäviä ja perheenjäseniä, jotka ovat jo 

saaneet ns. COVID-19-rokotteita, mutta minun on sanottava tämä:

Jos olet jo saanut näitä injektioita, niin älä hyväksy tulevia COVID-19-kokeellisia injektioita. Tohtori 

Fauci sanoo nyt, että tehostepistoksia tarvitaan jo niin pian kuin vuoden 2021 syksyllä. CDC 

VAERs -raporttien mukaan 25. päivään toukokuuta 2021 mennessä USA:ssa on kuollut 4863 

ihmistä COVID-19-injektioiden seurauksena. Katso aikaisempi postini näiden pistosten vaaroista. 

Euroopan lääkevirasto (EMA), joka on EU:n virasto, raportoi, että he ovat aikavälillä 1.1.2021 – 

8.5.2021 rekisteröineet 10 570 kuolemaa ja 405 259 vammautumista injektioiden jälkeen neljällä 

kokeellisella COVID-19-pistoksella.

MODERNA -KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ

Se, että Moderna vertaa mRNA-injektiotaan "käyttöjärjestelmään", edelleen näyttää toteen 

yksityiskohtaisen ennakkosuunnittelun, joka käsittää sekä viruksen että heidän reaktionsa siihen. 

Yhtiö pitää ensimmäistä rokotettaan ensimmäisenä askeleena, joka tasoittaa tietä tuleville 

injektioille.

Jos teet haun tästä, törmäät moniin "tosiasioiden tarkistajiin (fact-checkers)", jotka kertovat sinulle, 

että väitteeni on väärä. Otin kuitenkin seuraavat tiedot suoraan Moderna'n verkkosivustolta:

Our Operating System (Käyttöjärjestelmämme)

Tunnistaen mRNA-tieteen laajan potentiaalin, aloimme luoda mRNA-teknologia-

alustaa, joka toimii hyvin pitkälle, kuin tietokoneen käyttöjärjestelmä. Se on suunniteltu 

niin, että se voidaan kytkeä toimimaan vuorotellen eri ohjelmien kanssa (can plug and 

play interchangeably with different programs). Meidän tapauksessamme "ohjelma" eli 

"sovellus" on mRNA-lääkkeemme - ainutlaatuinen mRNA-sekvenssi, joka koodaa 

proteiinia.

Meillä on satojen tutkijoiden ja insinöörien tiimi, joka keskittyy yksinomaan Modernan 

alustateknologian kehittämiseen. Heidät on organisoitu keskeisten tieteenalojen 

ympärille ja toimivat integroituun tyyliin edistääkseen mRNA-tiedettä ympäröivää 
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tietämystä ja ratkaisevat haasteita, jotka ovat ainutlaatuisia mRNA-lääkekehitykselle. 

Joitakin näistä tieteenaloista ovat mRNA-biologia, kemia, formuloiminen & jakelu, 

bioinformatiikka ja proteiinitekniikka.[vii]

Modernan verkkosivuilla olevien sanojen mukaan heidän "mRNA-lääkkeensä", joka voi viitata vain 

heidän rokotteeseensa, toimii kuin "käyttöjärjestelmä" tietokoneessa, johon he voivat "kytkeä 

toimimaan" ihmiskehoon tulevia ohjelmia.

Mikä on tulevien ohjelmien tarkoitus, joihin Moderna'n tutkijat aikovat liittää ihmiskehon? Mitä he 

aikovat toimittaa tulevissa injektioissa?

Itsessään Moderna'n verkkosivuston sanamuoto ei välttämättä aiheuta isoa hälytystä. 

MRNA-injektiot tulevat kuitenkin aikaan, kun maailman voimakkaimmat ihmiset ajavat ihmisten 

sulauttamista koneisiin sekä marksilaisen maailmanhallituksen toteuttamista. Forbes'in artikkeli 

vuodelta 2017 kertoo meille, että transhumanistit / globalistit suunnittelivat jo vuosia sitten 

täydentää ihmiskehoa CRISPR-geenimuokkausteknologian avulla, jota nykyiset mRNA-injektiot 

ovat.

Lisäksi presidentti Biden'in varoituksen koskien niitä, jotka kieltäytyvät COVID-19-rokotteista, pitäisi

karmia selkäpiitämme. Miksi tämä Suuren Nollayuksen palava kannattaja kertoo meille, että 

meidän on otettava kokeellinen ja hyvin vaarallinen "geenimuokkauslääkitys”, tai lopulta 

"maksamme hinnan." https://www.washingtonexaminer.com/news/biden-warning-vaccine-paying-

price 

PISTEET YHTEEN

Perustuen siihen, mitä olemme oppineet molemmista edellisistä posteista, toivottavasti seuraavat 5

kohtaa yhdistävät sinulle monet pisteistä:

1. Transhumanistit suunnittelivat jo vuosia sitten täydentää ihmisiä joksikin aivan muuksi, 

kuin mitä Jumala loi. Tähän prosessiin sisältyi ihmisen DNA:n muuttaminen lääkkeiden 

kautta ja laitteen istuttaminen ihmisten sisälle yhdistämään heidät digitaaliseen maailmaan.

2. COVID-19 tarjosi maailmamme vallankäyttäjille sellaisen, jonka Klaus Schwab sanoi 

olevan "harvinainen, mutta kapea mahdollisuuden ikkuna pohtia, kuvitella uudelleen 

(reimage) ja nollata maailmamme."[ix] Tässä "reimagine" tarkoittaa ihmisten sulauttamista 

koneisiin ja "nollata" viittaa kommunistiseen hallitukseen, jota WEF edistää Suuren 

Nollauksensa kautta. 

3. Kaksi vuotta ennenkuin COVID-19 iski, Forbes'in verkkosivustolla ilmestyi artikkeli, joka 

kuvaili yksityiskohtaisesti suunnitelmia ihmisten ja koneiden yhteensulauttamiseksi vuoteen 

2030 mennessä. Siinä kirjoittaja toteaa, että ihmiskehon "täydentäminen" sisältäisi 
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"tehokkaan CRISPR -geenimuokkausteknologian”, joka tuli esiin vuonna 2020 mRNA-

injektioiden muodossa.

4. COVID-19-mRNA-hoidot ovat siten mahdollistaneet globalisteille aloittaa pyrkimyksensä 

sulauttaa ihmiset koneisiin, koska ne tarjoavat polun ihmisen DNA:n edelleen 

muokkaamiselle, eli sellaisen, jota Moderna kutsuu "käyttöjärjestelmäksi".

5. Juuri ne, joilla on oma lehmä ojassa Suurta Nollausta tehtäessä, ovat niitä, jotka eivät 

vain edistä transhumanismia, vaan myös vaativat, että jokainen ihminen saa vielä 

kokeellisen COVID-19-injektion virukselle, josta eloonjäämisaste enemmistöllä on 99,5%. 

Miksi niin? Mikä on se hirveä kiire, joka pakottaa heidät pakottamaan meille hyvin 

vaarallisia injektioita, jotka hyväksyttiin vain "hätätilakäyttöön"?

Olen katsonut useita videoita, joilla hyvin arvostetut lääkärit, monet alansa huippuja, yhdistävät 

transhumanismin ja COVID-19-injektioiden väliset pisteet paljon yksityiskohtaisemmin, kuin mitä 

olen tehnyt tässä postissa. Katseltuani näitä videoita muutamat niistä jättivät minut sanattomaksi ja

turraksi usean minuutin ajaksi, ennenkuin ylleni tuli tietoisuus, että jos kuulemani oli totta, niin 

Herran paluun seurakunnallensa täytyy olla henkeäsalpaavan lähellä.

Seuraavaksi yhdistämme lisää pisteitä transhumanistien ja heidän suunnitelmiensa välillä orjuuttaa

jokainen planeetalla. Muista lukiessasi, että se ei voi tapahtua ennenkuin vasta tempauksen 

jälkeen.

Jos vielä epäilet, mitä olen tähän mennessä kirjoittanut, niin kehotan jatkamaan lukemista. 

Seuraavassa postissa osoitan, kuinka kolme nykyistä aloitetta synkkaavat sen kanssa, mitä Ilm. 

13:16-18 sanoo pedonmerkistä. osoitan, kuinka tärkeimmät osat ovat jo paikallaan antikristuksen 

käytettäväksi maailmankaupan valvonnassa.

Viitteet täällä
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