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Jumala on kuollut Maailman Talousfoorumin mukaan, joka on myös julistanut, että "Jeesus 
on valeuutinen" ja että WEF:n johtajat ovat "saaneet jumalallisia voimia" hallita 
ihmiskuntaa. 

WEF:n mukaan uusi maailmanuskonto on saapunut  ja se yhdistää koko ihmiskunnan palvomaan 
ilmastotieteen, teknokommunismin ja eugeniikan (rodunjalostuksen) alttarilla. 

Jos sinun on vaikea uskoa, että Klaus Schwab'in johtama WEF menisi näin pitkälle, et selvästikään
ole seurannut viime aikojen kehitystä. 

Klaus Schwab'in oikea käsi Yuval Noah Harari on ilmoittanut, että WEF on onnistunut 
suunnitelmissaan niin hyvin, että se on saamassa "jumalallisia voimia" luoda ja tuhota. 
Jumalanpilkka ei lopu tähän. Harari lupaa myös, että WEF muuttaa ihmiset jumaliksi.

WEF suhtautuu myös yhä vihamielisemmin kristinuskoon ja suuriin uskontoihin. Jos lukee rivien 
välistä vähänkin, niin on selvää, että WEF yrittää tietoisesti korvata Jeesuksen.

WEF:n mukaan Jeesus on valeuutinen, Jumala on kuollut, eikä sinulla ole sielua. Olet 
"hakkeroitava eläin", jolla ei ole kykyä vapaaseen tahtoon.
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WEF on vuosikymmeniä hiljaisesti soluttautunut demokraattisesti valittuihin hallituksiin, tunkeutuen 
kabinetteihin ja käyttäen ylimitoitettua vaikutusvaltaa maailmaan Schwab'in piilopaikan käytäviltä 
Sveitsin Davosissa. (https://mvlehti.net/2021/05/19/nuori-globaali-johtaja-sanna-marin-julisti-
ilmastoagendaa-wefn-artikkelissa-eduskunnan-hyvaksyessa-elvytyspaketin/)

Näistä tyranneista on nyt tullut ylimielisiä ja varmoja omasta menestyksestään. He eivät enää 
piileskele varjoissa ja vetele marionettinaruja verhon takaa.

Schwab'in mukaan hänen tehtävänsä on muotoilla maailman "muuntaminen" nykyisellä kaudella, 
eikä ole yllättävää, että hän ihailee Kiinan valtiojohtoista autoritaarista järjestelmää.

Maailman johtajien ja hallitusten ollessa tiukasti heidän valvonnassaan länsimainen demokratia on 
suurelta osin tuhottu (decimated). Trudeau'n Kanadasta on tullut autoritaarisen hallinnan joutomaa.
Jacinta Ardern'in Uusi-Seelanti on luultavasti vieläkin tiukemmin Davosin teknokraattien 
valvonnassa.

Miksi heidän pitäisi kunnioittaa meitä, ihmisoikeuksiamme ja perustuslaillisia oikeuksiamme, jos he 
pitävät meitä "hakkeroitavina eläiminä", jotka eivät kykene vapaaseen ajatteluun?

Katso Brasiliaa, niin näet, mitä on tulossa. Presidentti Bolsonaro'n kannattajat protestoivat heidän 
mielestään hurjan vääriä ja korruptoituneita vaaleja. WEF:n suosikki Lula, joka ei ole vielä edes 
astunut virkaan, on jo alkanut toteuttaa Klaus Schwab'in pelikirjaa jäädyttäen mielenosoittajien 
pankkitilit keskellä iskuja sananvapautta ja rauhallista mielenosoittamista vastaan.

Ensin Kanada, nyt Brasilia. Seuraavaksi Yhdysvallat?

Ranskalainen miljardööri Philippe Argillier väittää, että hänellä on neljä tietokantaa, jotka 
paljastavat 38 yksilöä, jotka hallitsevat koko maailmaa ja johtavat "varjohallitusta". Bill Gates, joka 
ei esittelyjä kaipaa, on yksi niistä 38 henkilöstä, joita ei ole valittu vaaleilla ja hallitsevat 8 miljardin 
ihmisen jokapäiväistä elämää.

Argillier sanoo voivansa todistaa, että Biden'in hallinto saa suoria käskyjä tältä varjohallitukselta.

Jos haluat kurkistaa tämän varjohallituksen tulevaisuuteen, kannattaa kiinnittää huomiota Bill 
Gatesin viimeisimpään ilmoitukseen. Gates'illa on historiansa jumalan leikkimisessä. Robert F. 
Kennedy varoitti meitä tästä Gates'in psykologisesta piirteestä jo vuosia sitten.

Kennedy nuoremman mukaan Maailman Terveysjärjestö "suorittaa globaaleja yhteiskunnallisia ja 
lääketieteellisiä kokeita" heidän megalahjoittajansa Bill Gates'in näyn ja hänen "uskonnollisen 
uskonsa mukaisesti, että hän voi käyttää teknologiaa (rokotteita ja muuntogeenistä maataloutta) 
tekemään itsestään koko ihmiskunnan pelastajan".

"Gates'in strategia ostaa WHO [World Health Organization] sekä määräysvalta Yhdysvaltain 
terveysviranomaisiin, kuten Tony Fauci ja Deborah Birx", tarkoittaa, että Microsoftin perustaja voi 
nyt "sanella maailmanlaajuista terveyspolitiikkaa, joka vaikuttaa 7 miljardiin ihmiseen ja valvoa 
elämämme intiimeimpiä yksityiskohtia", Kennedy nuorempi sanoi Instagram-sivullaan.

Juuri viime viikolla Gates jäi kiinni väärän pelastajan roolissaan kertomassa maailman johtajille, 
että on aika perustaa "kuoleman paneelit" päättämään, kenellä on oikeus elää ja kuolla.

Gates'in "kuoleman paneelit" liittyvät tietysti kaikessa globalistieliitin pakkomielteeseen koskien 
väestön vähentämistä. Tämä on se raaka, sieluton maailma, jonka Gates ja WEF:n varjohallitus 
haluavat määrätietoisesti luoda osana Suurta Nollausta (Great Reset). Emme voi sallia, että 
heidän häijystä uskonnostaan tulee uusi normaali.
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Tutustu syvällisemmin näihin suunnitelmiin katsomalla jokin video täältä: 
https://newspunch.com/author/baxter/ 

Ennalta varoitettu on ennalta varustettu.

Jos ymmärrät näiden videoiden merkityksen massojen valistamisessa koskien varjohallitusta ja 
eliitin pahaa agendaa, pyydämme sinua tykkäämään näistä videoista ja tilaamaan kanavan 
auttaaksesi meitä jatkamaan tämän sisällön tuottamista ja varoittamaan niin monia kuin 
mahdollista.

Olemme kaikki tässä yhdessä.

KATSO:

https://rumble.com/v1wy7me-klaus-schwab-god-is-dead-and-the-wef-is-acquiring-divine-
powers.html 

https://rumble.com/v223wu0-wef-wants-to-cancel-christmas-to-fight-climate-change.html 
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Santa Klaus!

Ensi jouluna syödään sitten ilmastoystävällistä sirkkapiirakkaa!

Isäntämiehiä!



WEFin aivot!

Homo Sapiens Harari!
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