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Polku täältä ikuisuuteen käy päivä päivältä selvemmäksi, kun Ilmestyskirjan profetiat hyppäävät 

sivulta pois kuin koskaan ennen.

Aikamme globalistit puhuvat ja kirjoittavat suunnitelmistaan transhumanismia ja Suurta Nollausta 

varten, jotka kuulostavat huomattavan samanlaisilta, kuin mitä Ilmestyskirja ennustaa maailman 

tulevaisuudeksi ahdistuksen aikana. Tiedämme myös, että vaikka nämä eliitin vallankäyttäjät 

tulevat nauttimaan pajon menestystä jonkin aikaa, Jumala tulee tuhoamaana heidät ja Jeesus on 

hallitseva maailman kansoja tuhannen vuotta.

Tällä hetkellä maailma marssii kohti pedonmerkkiä, jota kuvaillaan kohdassa Ilm. 13:16-18:

Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, 

panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä

kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys 

on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa 

kuusikymmentä kuusi. 

Seuraavat kolme aloitetta raivaavat polun, joka johtaa suoraan pedonmerkkiin, kuten on kuvailtu 

luvussa Ilm. 13.
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1.  PATENTTI WO2020060606:  POLKU OSTAMISEN JA 

MYYMISEN VALVONTAAN  

Microsoft ja Bill Gates saivat tämän kansainvälisen patentin vuonna 2020: Patentti 

WO2020060606 - Cryptocurrency System Using Body Activity Data (Kehon aktiviteettitietoja 

käyttävä kryptovaluuttajärjestelmä). Tämä patentti on ihan todellinen, samoin kuin sen numero.

Seuraavassa patentin oikeudellinen kuvaus: 

Käyttäjälle tarjottuun tehtävään liittyvää ihmiskehon aktiviteettia voidaan käyttää 

kryptovaluuttajärjestelmän kaivosprosessissa (mining process of a cryptocurrency system). 

Palvelin voi tarjota tehtävän käyttäjän laitteelle, joka on kytketty kommunikoivasti 

palvelimeen. Anturi, joka on kommunikoivasti kytketty käyttäjän laitteeseen, tai sisältyy 

siihen, voi tuntea käyttäjän kehon toiminnan. Kehon aktiiviteettitiedot voidaan generoida 

havaitun käyttäjän kehon toiminnan perusteella. Kommunikoivasti käyttäjän laitteeseen 

kytketty kryptovaluuttajärjestelmä voi tarkistaa, täyttävätkö kehon aktiivisuustiedot yhden tai

useampia kryptovaluuttajärjestelmän asettamista ehdoista ja myöntää kryptovaluuttaa 

käyttäjälle, jonka kehon aktiivisuustiedot on todennettu.[i]

Tässä patentissa suunnitellaan anturin käyttöä, joka havaitsee "käyttäjän kehon toiminnan" ja 

ilmoittaa siitä ulkopuoliselle digitaaliselle tietolähteelle. Sitten yksilön käyttäytymisestä tulee 

peruste myönnetäänkö hänelle "kryptovaluuttaa" vai ei. Palkka, tai sen puuttuminen, on seuraus 

siitä, mitä anturi raportoi yksilön käyttäytymisestä. 

Kuvittele nyt maailmaa, jossa kaikki olemassaoleva raha on digitaalista ja se päivä on tulossa ja 

sinun saamasi osuus siitä ei tule työsi hedelmistä, vaan siitä, että käyttäydyt kaukaisen 

hallintoelimen toiveiden ja sen asettamien parametrien mukaisesti, joiden perusteella tietolähde 

(computing source) palkitsee sinut.

Tämä on patentin WO2020060606 - Cryptocurrency System Using Body Activity Data visioima 

tulevaisuus. Emme tiedä, käyttääkö antikristus täsmälleen tätä järjestelmää maailmankaupan 

valvontaan. Patentti antaa kuitenkin selkeän kuvan, kuinka hän suorittaa tämän tehtävän ja kertoo, 

että teknologia ja suunnittelu sitä varten ovat jo olemassa. Tiedämme myös, että muut olemassa 

olevat teknologiat, erityisesti tekoäly, tekevät mahdolliseksi yhdelle henkilölle valvoa kauppaa niin 

massiivisesti.

2.  ID2020:  POLKU ”SUURTEN JA PIENTEN” 

SISÄLLYTTÄMISEKSI MERKKIIN 

Entä maailman syrjäisillä alueilla asuvat ihmiset? Onko Bill Gates'illa suunnitelma sisällyttää heidät

futuristiseen porkkana- ja keppimaailmaansa? Kyllä on. 
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ID2020 on toinen Bill Gates'in ja Microsoftin aloite, jolla pyritään tarjoamaan 1,1 miljardille ihmiselle

maailmassa oikeudellinen henkilöllisyys, joka heiltä nyt puuttuu. Se antaa heille digitaalisen 

henkilötunnuksen yhdessä rokotteen kanssa – kuinkas muuten.

Seuraavassa ID2020:n kuvaus viralliselta Microsoft-blogilta, päivätty 22. tammikuuta 2018:

Kun keskustelut alkavat tällä viikolla Maailman Talousfoorumilla, niin identiteetin yleisen 

saatavuuden luominen on kärjessä oleva asia Microsoftin agendassa ja mielestämme 

teknologia voi olla tehokas työkalu tämän haasteen voittamisessa. Viime kesänä Microsoft 

otti ensimmäisen askeleen yhteistyössä Accenture'n ja Avanaden kanssa estoketjuun 

perustuvassa identiteetin prototyypissä Microsoft Azure'lla. Yhdessä jatkoimme tätä työtä  

tueksi ID2020-allianssille – joka on globaali julkisen / yksityisen sektorin kumppanuus 

omistettu auttamaan 1,1 miljardia ihmistä kaikkialla maailmassa, joilta puuttuu laillinen 

identiteetti. Olisi aliarviointi sanoa, että tehtävä rohkaisi meitä. Se inspiroi meitä.

Tänään meillä on ilo kertoa, että olemme syventämässä sitoutumistamme tähän 

kysymykseen liittymällä virallisesti ID2020:een perustajajäsenenä. Miljoonan dollarin 

lahjoituksen lisäksi sitoutamme resursseja ja asiantuntemusta kehittämään edelleen 

turvallista, kannettavaa digitaalisen identiteetin muotoa ja autamme kaikkia hallituksia 

ja virastoja toteuttamaan sen.[ii]

Huomaa, että pelaajiin kuuluu Maailman Talousfoorumi (WEF), joka ajaa voimakkaasti sekä Suurta

Nollausta että transhumanismia. ID2020 ei ole jokin erillinen aloite, joka ei liittyisi COVID-19-

injektioihin tai Suureen Nollaukseen; kyse on jokaisen ihmisen tunnistamisesta maan päällä, jotta 

globalistit voisivat sisällyttää heidät maailmanlaajuiseen valvontajärjestelmäänsä, rokottaa heidät ja

siten tarkkailla ja valvoa heitä.

3.  “QUANTUM DOT” -TEKNOLOGIA:  POLKU OIKEAN KÄDEN 

TAI  OTSAN MERKITSEMISEEN  

Toistaiseksi olemme tarkastelleet globalistien suunnitelmia sisällyttää jokainen ihminen planeetalla 

heidän suunnitelmaansa valvoa digitaalisen valuutan virtausta. Mutta miten he aikovat tehdä 

tämän?

“Quantum dot (kvanttipiste)” -teknologia vastaa tähän kysymykseen ja uskon, että siitä tulee 

jonakin päivänä antikristuksen keino toimittaa surullisenkuuluisa merkki ja siihen liittyvä rokote 

koko maailman väestölle. Sillä hän merkitsee hänelle kuuluvat henkilöt tatuoimalla heidän oikean 

kätensä tai otsansa.
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Visualisointi Quantum Dot -rokotteen
toimittamisesta. Pienet neulat liukenevat, kun ne

työnnetään ihoon jättäen merkin eli tatuoinnin sekä
injektoiden rokotteen kehoon.

Maaliskuussa 2020 Bill Gates viittasi "kvanttipiste" -teknologiaan välineenä  implantoitaville 

”digitaalisille rokotesertifikaateille" siten yhdistäen tämän esiintulevan teknologian ID2020-

aloitteeseensa.

Digitaaliset sertifikaatit, joihin Gates viittasi, ovat ihmisen istuttamia QUANTUM-DOT 

-TATUOINTEJA, joiden kimpussa MIT:n ja Rice-yliopiston tutkijat työskentelevät keinona 

pitää yllä rokotustietoja. Se oli viime vuonna joulukuussa, kun näiden kahden yliopiston 

tutkijat paljastivat työskentelevänsä näiden kvanttipistetatuointien kimpussa, senjälkeen kun 

Bill Gates otti heihin yhteyttä rokottamattomien henkilöiden tunnistamiseen liittyvän ongelman

ratkaisemiseksi.

Kvanttipistetatuoinnit sisältävät liukenevia sokeripohjaisia mikroneuloja, jotka sisältävät 

rokotetta ja fluoresoivia kuparipohjaisia "kvanttipisteitä", jotka on upotettu biologisesti 

yhteensopivien mikrokokoisten (metrin miljoonasosa) kapseleiden sisään. Kun mikroneulat 

ovat liuenneet ihon alle, ne jättävät kapseloidut kvanttipisteet, joiden kuviot voidaan lukea 

annetun rokotteen tunnistamiseksi.

Kvanttipistetatuointeja todennäköisesti täydennetään Bill Gates'in toisella hankkeella ID2020,

joka on Microsoftin kunnianhimoinen projekti ratkaista yli miljardin ihmisen ongelma, kun he 

elävät ilman virallisesti tunnustettua henkilöllisyyttä. ID2020 on ratkaisemassa tätä 

digitaalisen henkilöllisyyden avulla. Tällä hetkellä toteuttamiskelpoisin tapa toteuttaa 

digitaalinen identiteetti on joko älypuhelimien tai RFID-mikrosiruimplanttien kautta. [Iii]

Tuleva rokotteen kvanttipistejakelu yhdistää saajan ulkoiseen digitaaliseen lähteeseen ID2020-

teknologian kautta hänen rokotuksensa todentamiseksi. Kuitenkin kaikesta, mitä olemme tähän 

mennessä oppineet transhumanismista ja globalistien synkistä suunnitelmista, tunnistamme tämän

olevan keskeinen osa heidän agendaansa maailman hallitsemisessa WEF:n Suuren Nollauksen tai



YK:n Agenda 2030:n puitteissa, mikä edellyttää ihmisten täydentämistä rokotteiden kautta, että 

heistä tulisi sopeutuvia ja kuuliaisia tulevan tyrannimaisen ja kommunistisen maailmanhallituksen 

vaatimuksille, joka on oleva orjuutta, miksi tahansa sitä sitten sanotaankin. 

Huomaa myös, että "kvanttipiste"-teknologia tekee antikristukselle mahdolliseksi sekä merkitä että 

rokottaa ihmiset käteen tai otsaan.

PISTEET YHTEEN

Yhteenvetona annan Todd Hampson'in yhdistää meille pisteet:

YK on virallisesti hyväksynyt suunnitelman muuttaa kaikki vuoteen 2030 mennessä ja 

luvannut, että "ketään ei jätetä jälkeen". Bill Gates lupaa "rokotteiden vuosikymmentä", joka 

huipentuu vuoteen 2030 ja samaan aikaan rahoittaa ID2020:ta manifestilla, joka sanoo 

(muun muassa), että "jokaisen pitäisi voida puolustaa identiteettiään yli institutionaalisten ja 

kansallisten rajojen ja milloin tahansa” ja että he haluavat tarjota "vaihtoehdon yksilöille, joilla

ei ole turvallista ja luotettavaa pääsyä valtiollisiin järjestelmiin".

Toisin sanoen rokotteet ja digitaalinen henkilöllisyys ovat sulautumassa yhteen. Mutta 

miten?

Avainsana on kvanttipisteteknologia. Tämä uusi tekniikka on hyvin tunnettu, siitä on 

keskusteltu vapaasti erilaisissa tekniikan alan artikkeleissa verkossa ja se on seuraava

askel mikrosirutuksen tuolla puolella. Kuten minä sen ymmärrän, niin näkymätön 

muste voidaan tatuoida henkilöön hänen saadessaan rokotteen.

Tähän tatuointiin on upotettu digitaalinen teknologia, joka todentaa, että hän on saanut 

mainitun rokotteen.[iv]

Ajattele, kuinka em. kolme aloitetta valaisevat maailman polun pedonmerkkiin:

1. Patentin WO2020060606 myötä meillä on kuva siitä, kuinka olemassaoleva teknologia 

tekee antikristukselle mahdolliseksi paitsi hallita jokaisen ostamista ja myymistä, myös 

säännellä heidän käyttäytymistään heidän saatuaan merkin ja rokotteen.

2. Bill Gates'in ID2020 paljastaa hänen ei niinkään salaisen suunnitelmansa sisällyttää 

kaikki, "pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, vapaat että orjat" ohjelmaansa rokottaa 

kaikki ja varustaa heidät digitaalisella henkilöllisyydellä.

3. "Kvanttipiste" -teknologian kautta tuleva "laittomuuden ihminen" pystyy merkitsemään eli 

tatuoimaan kaikki "oikeaan käteen tai otsaan", antamaan jokaiselle digitaalisen 

henkilöllisyyden, joka seuraa heidän jokaista liikettään ja tointaan ja samalla rokottaa 

heidät.
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Onko se todella kovinkaan kaukaa haettua, jos yhdistää pyrkimyksen transhumanismiin siihen, 

mitä Jumalan sana sanoo tapahtuvan ahdistuksen aikana? Tekeekö se sinusta 

"salaliittoteoreetikon", jos tunnistat transhumanistien agendan ja jakeiden Ilm. 13:16-18 välisen 

räikeän yhtäläisyyden? En usko. 

HYVÄ UUTINEN

Jeesuksen kautta Jumala tarjoaa elämää, joka on suuresti ristiriidassa sen kuolemaan johtavan 

polun kanssa, jonka transhumanistit ovat laatineet ihmiskunnalle.

Ensinnäkin, mitä tulee patenttiin WO2020060606, niin Herra ei palkitse meitä käyttäytymisemme 

perusteella (kiitos Jumalalle!), vaan suo meille pelastuksen yksinomaan Jeesuksen veren 

perusteella, joka on vuodatettu syntiemme tähden. Juuri siksi, ettemme koskaan voi täyttää Hänen 

normejaan, Hän tulee väliin armollaan, uudestisynnyttää meidät ja antaa meille iankaikkisen 

elämän.

Jeesus vapauttaa meidät; globalistit suunnittelevat ihmisten orjuuttamista tappavan agendansa 

toteuttamiseksi.

Toiseksi Kristuksessa identiteettimme on paljon enemmän kuin numero kaukaisessa 

tietokannassa; meillä on upouusi ja loistava identiteetti! Lempikohtani Raamatussa koskien 

identiteettiäni lunastettuna pyhänä on Ef. 1:3-14.

1.Joh. 3:1 sanoo: ”Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan

Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin." Room. 8:23 kertoo meille, että kun Jeesus ilmestyy 

viemään meidät kotiin, Hän täydentää "lapseksi ottamisemme" Jumalan ikuiseen perheeseen.

Jos kuulut Jeesukselle, sinulla on identiteetti, joka ylittää suuresti kaiken, mitä maailma voi tarjota. 

Olet jo taivaan kansalainen ja omistat iankaikkisen elämän.

Kolmanneksi, uskovina Herra sinetöi meidät Pyhällä Hengellä (Ef. 1:13-14) ja ikuisuudessa Hän 

merkitsee meidät kuuluviksi sekä Hänelle että Uudelle Jerusalemille (Ilm. 3:12). Antikristuksen 

merkki johtaa kadotukseen. Herran merkki avaa meille oven iankaikkiseen elämään ja paratiisiin, 

ylittäen kaiken mitä voimme kuvitella.

Seuraavassa postissani vertaan WEF:n Suurta Nollausta siihen suureen uudistukseen, jonka 

Jeesus lupaa meille.
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