Η 4η ΒΙΟΜ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ + GREAT RESET + ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση ενώνει: ψηφιακά, φυσικά και βιολογικά συστήματα.
Κλάους Σβαμπ (Ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ):
Ένα από τα χαρακτηριστικά της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης είναι ότι δεν αλλάζει αυτό που
κάνουμε αλλά ΑΛΛΑΖΕΙ ΕΜΑΣ...!!! …Συνοψίζοντας, χρειαζόμαστε μια Μεγάλη Επαναφορά
(GREAT RESET)!
Γ. Γ. ΤΟΥ Ο.Η.Ε.: Η Μεγάλη Επαναφορά (GREAT RESET) είναι μία ευπρόσδεκτη αναγνώριση
ότι αυτή η ανθρώπινη τραγωδία (του κορωναϊού) πρέπει να είναι μία κλήση αφύπνισης...
Η πρόεδρος του ∆.Ν.Τ.: Η Ιστορία θα αναγνωρίσει αυτήν την κρίση ως τη μεγάλη ευκαιρία για
επαναφορά (GREAT RESET)!
Πως το σκέπτονται:
Επαναπροσδιορίζομε τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος!
Ένα από τα πράγματα που νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό για τις ελεύθερες και ανοιχτές
κοινωνίες, είναι η ελευθερία σκέψης. Και μέχρι τώρα η συζήτηση που έχουμε κάνει είναι γύρω
από την ελευθερία του λόγου. Μόλις μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στις σκέψεις των
ανθρώπων στα συναισθήματα των ανθρώπων, να σκέφτονται διάφορες σκέψεις να σκέφτονται
δημιουργικά...
∆ηλ. τώρα έρχεται ο έλεγχος των σκέψεων, για τους ανθρώπους βέβαια που θα έχουν
αποδεχθεί προηγουμένως τον έλεγχο αυτό με το προωθούμενο σφράγισμα της Αποκάλυψης,
αλλά και τις πριν από αυτό εμφυτεύσιμες στο ανθρώπινο σώμα ηλεκτρονικές μικροσυσκευές,
όπως αυτή που λανσάρει ο Musk για να τοποθετηθεί στον εγκέφαλο...
Ο άμεσα ελεγχόμενος από την τεχνολογία άνθρωπος είναι πλέον ένα βιο-ρομπότ που δεν είναι
κατάλληλο για τη Βασιλεία των ελευθέρων ανθρώπων του Ουρανού... Γι' αυτό οι τελευταίες
σάλπιγγες δεν φροντίζουν να συνετίσουν ένα τέτοιο άνθρωπο, αλλά για να παραδειγματισθούν
οι υπόλοιποι, να τον εξοντώσουν..! Αυτός είναι ο λόγος που, για την έλλεψη μετανοίας η οποία
στους σφραγισμένους χάνεται και σαν δυνατότητα, υπάρχουν πάρα πολλά ανθρώπινα θύματα
από τις τρεις επόμενες σάλπιγγες, που ονομάζονται «Τρία ΟΥΑΙ». ∆ιότι γίνεται ο παγκόσμιος
πόλεμος στην 6η σάλπιγγα και η Συντέλεια στην 7η, όταν ο Αντίχριστος πείσει τους
περισσότερους να σφραγισθούν.
Ο π. Αθανάσιος Μυτιληναίος βεβαιώνει ότι οι τελευταίες σάλπιγγες δεν αφορούν κυρίως
καταστροφές στο περιβάλλον και δι' αυτών προσπάθεια συνέτισης των ανθρώπων, αλλά
αφορούν τον ίδιο τον άνθρωπο. ∆ιότι αυτός ζει αμετανόητα, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία
για την καταστροφή του προσώπου του αλλά και του κοινωνικού συνόλου με τα σύγχρονα
όπλα.
Για την Μεγάλη Επαναφορά (The Great Reaset), είπαμε ήδη στους σεισμούς του Αγίου
Όρους και τα μηνύματά τους, όπου επισημάναμε ότι το όλο εγχείρημα ήταν
προγραμματισμένο να κινηθεί από τον πάπα Φραγκίσκο, όπως το αναλύσαμε προηγουμένως
και στο Βαθύ Κράτος που ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ, ότι τον πολεμά. Εκεί είδαμε ότι κύριο
στοιχείο προπαγάνδας για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα του πάπα, που ονομάζεται και Great
Reset, είναι η περίφημη κλιματική αλλαγή!
Περισσότερα, στο «3 ΟΥΑΙ»: https://www.imdleo.gr/diaf/2010/08/3ue.pdf
Και για την Αποκάλυψη, αναλυτικότερα: https://www.imdleo.gr/apocalypse/ap/apoc.html
περιεχόμενο video: https://youtu.be/6j5CU028o5E

Ιστοσελίδα: https://www.imdleo.gr/diaf/2020/Great_Reset.html
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