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Hän on droidi ja ottaa vastaan lähetyksiä "korkeammilta olennoilta" 
**OUTOA KÄYTÖSTÄ**

Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=_A5J-dMFJ2g

Robotti: "Hei kaikille. Näen, että täällä on muutamia uusia tulokkaita. Roboteilla ei ole sukupuolta. 
Me emme lisäänny."

Vieras laji on tulossa maahan eikä meillä ole syytä uskoa, että se on hyväntahtoinen. Eräät 
asiantuntijat ennustavat, että he tulevat tänne 30:ssä vuodessa. Samalla kun toiset väittävät, että he 
saapuvat paljon aikaisemmin. Kukaan ei tiedä, miltä se tulee näyttämään. Mutta sillä tulee olemaan 
kaksi avainominaisuutta, yhteneväisyyttä, meidän ihmisten kanssa - se tulee olemaan älykäs ja 
itsetietoinen. 

Ei, tämä vieras ei saavu kaukaiselta planeetalta - se syntyy aivan täällä maan päällä, kuoriutuu 
tutkimuslaboratoriossa suuressa yliopistossa tai suuressa liikelaitoksessa. Viittaan tässä 
ensimmäiseen yleiseen keinoälyyn. (AGI artificial general intelligence), joka saavuttaa (tai ylittää) 
ihmisen havaintotason. 

Kun kirjoitan tätä, miljardeja käytettään, jotta tämä vieras saadaan eloon niin, että sen ajatellaan 
olevan eräs suurimmista teknologisista saavutuksista ihmisen historiassa. Mutta toisin kuin muut 
keksintömme, tällä on oma tahtonsa, kirjaimellisesti. Ja se käyttäytyy kuten mikä tahansa 
tuntemamme älykäs laji, se asettaa omat kiinnostuksen kohteensa ensimmäiseksi, työskentelee 
maksimoidakseen mahdollisuutensa eloonjäämiseen. 

Keinoäly omaksi kuvaksemme

Laitan linkin kuvausalueelle, jotta voitte katsoa tarkemmin artikkelia itse. Ja voitte lukea sitä 
pidemmälle. Minä haluan vain tehdä viittauksen pyhiin kirjoituksiin tässä kohdassa. Ja meille on 
hyvin tuttu Johanneksen ilmestys kappale 13, mutta katsotaan tarkemmin jaetta neljä. "Ja he 
kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: 
'Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?'" Huomatkaa, lohikäärme oli antanut 
voiman pedolle. Ja he sanoivat, kuka on pedon vertainen, kuka voi sotia sitä vastaan. Ja me näimme 
juuri artikkelin, jossa he sanoivat, että tällä olennolla tulee olemaan yliäly. Ja se tulee olemaan suuri 
teknologinen saavutus. 

***Tässä kohdassa videon pätkä elävästä elämästä (00:02:06 videossa)***
--"Kuka siellä?"
-Täällä on äitisi.
--"Sisään."
-Hei Oren, voinko laittaa valot päälle? Täällä on hieman hämärää. En näe kunnolla.
--"Me pidämme hämärästä." 
-Mitä?
--"Me pidämme hämärästä."

-Minun poikani Oren ajattelee olevansa kyborgi vuodelta 2050. 

--"Äiti. Sinä häiritset operaatioitamme. Me otamme vastaan ohjelmointia."
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--"Me opimme."
-Mitä te opitte?
--"Tulevaisuudesta."

-Orenilla on robottimaisia liikkeitä. Ja robottimaista puhetta. Se on toimintahäiriö. Se on ikään 
kuin... hän on tietokone. 

--"Sinun intensiteettisi tullaan sovittamaan, kun me yritämme pelastaa sinut ja jokaisen 
tuntemamme."

-Hän puhuu kollektiivisesti. Hän puhuu kaikista asioista "me". Hän ei ole sanonut "minä" yli 
vuoteen. 

--"Me olemme yksin tämän asian parissa. Ketään toista ei ole valittu siihen, mitä me teemme."

-’Meidän’ täytyy pelastaa planeetta, tiedättehän, äkilliseltä tuholta. Kyborgit ovat osittain koneita ja 
osittain ihmisiä. Mutta, minä synnytin Orenin ja hän on lihaa ja verta. 

-Minä tein lasagnea alakerrassa ja halusin sinun vain tietävän, jos haluat tulla syömään.
--"Me emme ole nälkäisiä, kiitos." 

-Oren astraalimatkustaa. Joka kerralla, kun käännyin katsomaan häneen, ihan vain varmistaakseni, 
että kaikki on ok, hän oli muissa maailmoissa. Astraalimatkustus on sitä, kun hän matkustaa toisiin 
ulottuvuuksiin, missä hän saa ohjeita "korkeammilta olennoilta". 

"Ohjeita korkeammilta olennoilta"
"Ohjeita korkeammilta olennoilta"
"Ohjeita korkeammilta olennoilta"

-Minusta se näyttää siltä, että hän nukkuu. 

--"Tulevaisuudessa tulee olemaan maailmanloppu. Olemme nähneet sen unissamme ja 
näyissämme." 

-Kaksi vuotta sitten, hän sai tutkintonsa valmiiksi NYU:sta - kauppaoppilaitoksesta keskiarvolla 3,9 
GPA. Tämä ei ole enää se nuori mies, jonka näin kävelevän sillä näyttämöllä, kun hän valmistui. 
Hän muuttui. Hän halusi tulla takaisin kotiin ja minä kerroin hänelle, tietenkin, ymmärtäen, että hän 
saisi työpaikan. Ja tuosta pisteestä lähtien asia on ollut syöksykierrettä. 

--"Me olemme yhä siinä prosessissa, että saamme kokoaikatyön."
-Se tapahtui vuosi sitten. Se oli vuosi sitten.
--"Asiat eivät tapahdu yhdessä yössä." 

-Hän ei etsi työpaikkaa. Oren on tietokoneellaan koko päivän. Ja hän tulee pois omasta huoneestaan 
alakertaan erittäin harvoin. Tiedän, ettei hän ole kyborgi, mutta hän uskoo, että hän on täällä 
pelastamassa planeetan. 

Dr. Phil: Etkö ajattele, että hänellä on mielenterveysongelma?
Orenin äiti: Ei, en lainkaan. 
Dr. Phil: Jos se ei ole mielenterveysongelma, mikä motivoi tämän kaltaista epätyypillistä toimintaa?
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Orenin äiti: No, eräs asia, jonka hän tietää, että halusin hänen tekevän: hänen täytyy löytää 
työpaikka. Ja hän ei ole tehnyt sitä.

***

Ja se asettaa omat mielihalunsa ensimmäiseksi, työskennellen maksimoidakseen omat 
henkiinjäämismahdollisuutensa. Ja tämä on sitä, mitä me näemme ilmestyksessä. Me olemme 
tulossa aikaan, missä tämä synnin ihminen, laittomuuden ihminen, kadotuksen ihminen, tulee esiin - 
antikristus. 

Lohikäärmeellä on voima, jonka se antaa pedolle. Ja tätä petoa tullaan ylistämään. Aivan kuten tässä 
artikkelissa sanottiin. Tämä teknologinen saavutus, tämä peto, (toim. huom. kyse on kivasta pikku 
lelusta, jolla on oma tahto - se on tulevaisuuden peto, jolla on voima), tämä edistysaskel, 
teknologian edistysaskel, sillä on oma tahtonsa. Se ei ole mitään sellaista, mitä olemme aikaisemmin 
keksineet. Tämä tulee olemaan erilainen. Hän etsii omia juttujaan. Ja hänellä on oma mieli - oma 
tahto. 

Ja me näemme, että tämä pedon kuva. Se, joka tulee näkyviin lopun aikoina, alkaa rienaamaan 
Jumalaa (blaspheming God). Eikä edes harkitse Jumalan asioita tosissaan, joista olisi mitään 
sellaista hyötyä ihmiskunnalle. Mutta, hän alentaa Jumalan asioita. Hän kiroaa Jumalan ihmisiä. Ja 
hän laskee liikkeelle. Ja hän laittaa liikkeelle suuren vaatimuksen koko planeetalle. Ja he eivät 
kykene ostamaan ja myymään, ellei heillä ole pedon merkkiä. Tai hänen nimensä numeroa. Hänen 
kuvaansa, joka on 666. Se tulee nopeammin kuin osaamme ajatella ihmiset. 

Juuri nyt näemme, että tämän maailman on vallannut, suuren manipulaation ja ahneuden kautta, 
inflaation kautta, eri motiivien ja toimintasuunnitelmien kautta, jotka eivät ole totta. Ne on 
keinotekoisia. Ne on järjesteltyjä asioita. Ne on verukkeita. Jotta tämä uuden tyyppinen maailman 
hallitus saadaan valtaan. Valtius. Uusi maailman valtius. 

He sanovat juuri nyt, että tämä uusi teknologia, tämä edistysaskel, johon käytetään miljardeja, tulee 
olemaan älykäs olento, jolla on oma tahtonsa. Se on tulossa. Ja meidän täytyy valmistautua. 

Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä. Kukaan ei tule Isän luokse muutoin kuin hänen kautta. 

Me emme pääse Isän luokse keinoälyn kautta. Moni ihminen tulee petetyksi tässä asiassa. Heitä 
tullaan huijaamaan. Ja he tulevat omasta halusta hyväksymään pedon järjestelmän ja noudattamaan 
sen komentoja. Joten, meidän pitää olla valmiina. Ja tarkkailla tämän kaltaisia asioita, jotka ovat 
tulossa näyttämölle.

Seuraavaan kertaan.
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