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World Economic Forum julistaa - Ihonalaiset kännykkäsirut tulossa 
vuoteen 2030 mennessä!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ykvCpv-WoM8&t=47s

"Turn not to the right hand nor to the left: remove thy foot from evil." (Proverbs 4:27)
”Älä poikkea oikeaan, älä vasempaan, väistä jalkasi pahasta.” (Sananlaskut 4:27)

Luen tämän artikkelin. Yritän sijoittaa www-sivun oikein, ettei meidän tarvitse katsoa näitä 
mainoksia. Ärsyttäviä mainoksia. Ihmiset integroituvat älypuhelinteknologian kanssa - Nokian 
toimitusjohtaja vahvistaa salaliittoteorian olevan todellisuutta. "Kaikkein yleisin käyttöliittymä 
noissa laitteissa on se, että ne rakennetaan kehomme sisälle." World Economic Forum. Me näemme 
tuossa kuvassa sen, mitä he haluavat tehdä. He haluavat rakentaa tämän teknologian ja sovittaa sen 
ihmisen kehon sisälle. Ja kuvassa näemme ranteen alueen.

Minä muistan erään videon, joka oli animaatiovideo. Tuossa videossa he tekivät juuri niin. He siis 
todellisuudessa puhuivat omaan ranteeseen ja he kommunikoivat kännykän kaltaisen laitteen 
välityksellä. Tämä oli siis kehitelty ja suunniteltu jo vuosia sitten. Ja siitä siis tehtiin jopa 
animaatioelokuva. Monet näkemistämme asioista, he tekevät niistä animaatioelokuvan. Sitä tapahtuu 
paljon. Ja se siis vain osoittaa, mitä he suunnittelevat. 

World Economic Forumin monet ennustukset siitä, miltä tulevaisuus tulee näyttämään, sen perustaja 
Klaus Schwab ja hänen läheiset neuvonantajansa ovat olleet järkkymättömiä siitä, että teknologia ja 
ihminen tulevat yhdistymään lähitulevaisuudessa. WEF kannattaa myös tulevaisuutta, missä 
ihmispopulaatio on pienempi kuin mitä se on nyt. WEF:n kannattaman transhumanismin ohessa, ei 
ole yllätys, että vuoden 2022 WEF:n konferenssissa, Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark 
myönsi, että suurin osa kännykkävalmistajista katsoo jo 5G:n tuolle puolelle 6G:tä ja vuoteen 2030 
mennessä, kännykkä sellaisena kuin tunnemme sen nyt, tulee katoamaan, koska laite tullaan 
rakentamaan ihmisen sisälle. 

Laite tullaan rakentamaan ihmisen sisälle. Ajattelevatko he koskaan, seurauksia siitä, että 
teknologiaa rakennetaan ihmisen sisälle? Ajattelevatko he, että ihmisen keho hyväksyy kaiken sen, 
mitä he rakentavat sen sisälle. Se on jotain sellaista, mitä on hyvä ajatella. 

Oheen liitetyssä videossa, joka kuulostaa ikään kuin tieteiselokuvalta, Lundmark sanoi: "Se tulee 
väistämättä tapahtumaan. Minä puhuin 6G:stä aikaisemmin, mikä tulee noin vuonna 2030. Sanoisin, 
että siihen mennessä älypuhelin sellaisena kuin tunnemme sen tänään ei enää tule olemaan kaikkein 
yleisimmin käytössä oleva käyttöliittymä. Monet noista asioista on silloin rakennettu kehojemme 
sisälle."

Ne on rakennettu kehojemme sisälle. 

"One task when we think to move from this form factor to something that is in your face, glasses 
and computing is all on the edge?" "All right, 50 seconds, who wants to answer quickly?" -
Lundmark: "I think it will go. First of all, it will definitely happen. I was talking about 6G, earlier, 
which is aroung 2030. I would say that by then, definitely the smartphone as we know it today, will 
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not any more will be the usual kind of the most common interface. Many of these things will be built 
directly into our bodies." 

Siinä kuulitte ihmiset. He haluavat rakentaa nämä asiat suoraan kehojemme sisälle. He haluavat 
rakentaa meidät. He haluavat tehdä siitä sellaista, että me katsomme sitä ikään kuin mukavuutena. 
Kuten, eräänlaisena turvallisuutena. Silloin meidän ei tarvitse pelätä, että älykännykkämme katoaa 
tai varastetaan. Se on integroitu kehoomme. Silloin voimme mennä ja heilauttaa kättämme ja sitä, 
mitä he haluavat laittaa oikeaan käteemme. Ja otsaamme, jos meillä ei satu olemaan käsiä. Se on 
toisenlaista teknologiaa, joka pitää sisällään kaiken datan sinusta ja se mahdollistaa sinulle ostoksien 
tekemisen ja osallistumisen yritystoimintaan ja myymiseen. Teknologia antaa sinulle oikeuden 
kulkea tietyissä paikoissa. Se tulee olemaan myös pakollinen asia. Joko oikeassa kädessä tai otsassa. 

Ja nyt, kuten kuulimme, he puhuvat sen olevan tulossa vuoteen 2030 mennessä. Siihen mennessä 
ihmiset on integroitu tämän teknologian kanssa, jotta ihmiset kykenevät sen avulla soittamaan 
puheluita toisilleen. Kommunikoimaan keskenään. Olemme menossa siihen suuntaan. Olemme 
menossa loppua kohti. Tätä on tapahtunut aikaisemminkin historiassa. Historia yleensä toistaa 
itseään eikä auringon alla ole mitään uutta. Me olemme vain kaikkien asioiden lopussa. 

Tässä sanotaan (Genesis 11:6), että Herra sanoi, "Behold, they are on people and they have all one 
language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have 
imagined to do." Ja Herra sanoi: "Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä 
on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä." 
Näinä viimeisinä aikoina ihmisen mielikuvituksella ei ole rajoja. 

Aivan kuten ennen suurta tulvaa ja sitä, kun Jumala tuhosi kaikki ihmiset maan päällä. Raamattu 
sanoo, että ihmisen sydämessä oli pahuutta ja heidän mielikuvituksensa oli kaiken aikaa 
jumalatonta. Ihmiset kuvittelivat jatkuvasti tekevänsä jotain pahaa - Jumalan vastaista. Kostamista. 
Asioita, jotka eivät olleet Jumalasta. Ja varmasti he tulevat sanomaan: "Tämä kaikki on omaksi 
hyödyksesi." Se on mukavuutta. Se on turvallisuutta. Mutta, se kaikki tulee näkymään, kuten 
sanoinkin: oikeassa kädessäsi tai otsassasi. 

Ja he tekevät sen yhteistyössä: World Economic Forum. He ovat tehneet yhteistyösopimuksen. He 
ovat yhtä mieltä asiasta. Heidän ainoa tarkoituksensa on tehdä sitä, mitä he haluavat. Eikä mikään 
tule rajoittamaan heidän toimiaan. Heillä rahoitus asiaan - heillä on miljardeja dollareita käytössään. 
Heillä on hallituksen järjestelmä käytössään. Heillä on julkinen terveydenhuolto tukenaan. Kaikki 
nuo heidän liittolaisensa ovat yhtä mieltä asiasta. Mitä he haluavat tehdä, he tulevat sen tekemään. Ja 
lopulta tulemme näkemään yhden ihmisen, joka tulee pakottamaan maailmanlaajuisen mandaatin: 
sinä et pysty ostamaan tai myymään, jollei sinulla ole merkkiä oikeassa kädessäsi tai otsassasi. 
Pedon merkki.

Seuraavaan kertaan.
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