De senaste decennierna har vi kunnat erfara hur världen allt mer rört sig mot
globala och storskaliga lösningar inom de flesta områden. Det gäller allt från
politik till ekonomi och nu senast även inom religionen.
Vi har kunnat konstatera hur FN fått ett allt större inflytande, inte minst genom
den nu aktuella Agenda 2030. I Europa har EU och valutaunionen vuxit fram och
digra globala handelsavtal har skapats eller är under framförhandlingar. På det
religiösa området har stora steg tagits mot ett enande genom interreligiösa
kontakter.
Denna trend av globalism och elitism har dock under det senaste året fått en
spricka i fasaden. Under sommaren led man nederlag i Storbritanniens referendum vilket resulterade i en brexit. Det amerikanska presidentvalet medförde
en ändrad färdriktning mot en ökad nationalism. Strax innan jul misslyckades den
italienska regeringen med att genom en folkomröstning öka den centrala makten.
Vi kan alltså konstatera att de sista sju månaderna av 2016 genererade tre
valresultat som kan beskrivs som framgångar för nationalister eller om man så
vill populister. Denna antietablissemangsvåg kan vara något som nationalistiska
partier i Europa under 2017 komma att surfa vidare på.
Nederländerna håller parlamentsval 15 mars. Stödet för Frihetspartiet med
ledaren Geert Wilders har rönt stora framgångar. Presidentvalet i Frankrike sker
i omgångar och avslutas under maj månad. Marine Le Pen, ledare för Front
National, ser ut att ha större chans än någonsin tidigare att nå Elyséepalatset.
Under hösten håller Tyskland val till Förbundsdagen. Landets flyktingmotstånd
växer snabbt och det senaste året har främlingsfientliga partier haft medgång.
Denna omdaning av den globala färdriktningen ingår med säkerhet i Guds plan
för den sista tiden. I Ordspråksboken kan vi läsa om hur all världens ledare är i
händerna på Herren själv och hur han med sin hand styr dem som vattenbäckar.
Ord 21:1 Kungens tankar är som vattenbäckar i Herrens hand, han leder dem
vart han vill.
Den aktuella utvecklingen mot nationalism kan vara den katalysator som kommer
att bli startskottet för en kaosartad global turbulens så väl på det geopolitiska som
på de finansiella och religiösa planen.
Striden handlar om huruvida vår värld i fortsättningen skall styras av en demonisk
elit av globalister eller fortsätta på den nationella väg som vår Herre stakade ut i
samband med människornas misslyckande med Babels torn och som vi sedan
levt med under flera årtusenden.
Den kristne bloggaren Michael Snyder skrev nyligen följande:
Ytterst hatar eliten Trump för att han motsätter sig deras demoniska världsordning. Många bland eliten kallas "globalister" eftersom deras slutliga mål är att
förena hela världen under ett enda globalt system. Dessa globalister tror
verkligen att de vet bättre än resten av oss, och de vill införa sina strategier för
varje man, kvinna och barn på hela jorden.

Dessa elitistiska globalister som lagt grunden till ett nybygge av Babels torn
kommer heller inte att kapitulera. Genom elitens fortsatta kontroll över centralbanker och storbanker kommer kriget att fortgå och denna manipulerade målinriktning kanaliseras inte minst genom kontrollen över FN:s Agenda 2030.
De senaste åren har eliten hållit den finansiella respiratorn igång genom negativa
räntor, kvantitativa lättnader och manipulationer av marknaderna. Genom tveksamma, för att inte säga farliga, nya handelsavtal som CETA, TPP och TTIP
har man bäddat för utvidgning av verksamheter, kontroll av priser samt reglering
av arbetskraften.

Det man nu inväntar är det rätta ögonblicket för att krascha det globala systemet
och etablera en ny världsordning. Detta tillfälle kan vara nära förestående.
Globalisterna kan nu konstruera en eller flera syndabockar ur de nationalistiska
strömningar som äger rum, strömningar burna av de senaste valresultaten i
Europa och USA, samt eventuella effekter av årets kommande europaval.
Tidpunkten kan inom kort vara inne för att sätta den perfekta stormen i rörelse.
Möjligheter att trigga igång ett världsomspännande jordskred av enorma mått
saknas inte. Allt som krävs är en revidering av bränsletillförseln till det system
som driver de digitala sedelpressarna.
Nedan t.v. kan vi se den svindlande ökning av de största centralbankernas (Fed,
ECB, BoJ, PBOC) balansräkningar som ägt rum sedan Finanskrisen 2008. T.h.
balansräkningen för dessa banker exklusive kinesiska PBOC.

Ännu så länge fortsätter centralbankernas ständiga injektionsflöde av nya kvantitativa lättnader i form av obligationer och aktier kombinerat med en strikt nollräntepolitik. I den stund detta flöde avstannar, alternativt kraftigt eskalerar, faller
hela det finansiella systemet samma vilket kommer att skapa en händelseutveckling av Bibliska proportioner.

Globalisterna bestrider också de senaste valresultaten som väljarna i demokratiska val röstat fram och som nu sätter käppar i hjulet för den elitistiska
agendan. Man omyndigförklarar de väljare som röstat mot en globalisering,
organiserar proteströrelser och menar att man står över det av folkviljan gjorda
vägvalet.
Ett typexempel på detta är också det sätt
på vilket förre brittiske premiärministern
Tony Blair nu agerar. På samma sätt som
den amerikanska valutgången ifrågasätts
ställer nu Blair resultatet av den brittiska
folkomröstningen under debatt.
Britterna kan – och bör – ändra sig om
brexit. Det är Blairs linje, som han nyligen
presenterade inför Open Britain, en organisation skapad som en fortsättning på
den EU-vänliga sidan, ”bremain”.
Blair undvek dock att vid det aktuella framträdandet svara på frågan om han
efterfrågade en ny folkomröstning men menade att:
Folket röstade utan att veta om de verkliga villkoren för brexit. Då de här villkoren
nu blir allt tydligare, så är det deras rätt att ändra inställning. Vårt uppdrag är att
övertyga dem om att göra det.
Vi ser nu ett nytt fenomen där valresultat börjar ifrågasättas och där elitisterna
anser folket inte vara nog ”intelligenta” för att besluta om sin egen framtid. En
tendens som i grunden är ett allvarligt hot mot demokratin.
Trotts tillfälliga motgångar mal elitens kvarnar vidare. Dagarna 12 till 14 februari
hölls i Dubai 2017 års World Government Summit. Ett toppmöte som samlar
framstående ledare från den offentliga och privata sektorn. Syftet är att bedriva
framtidsinriktade dialoger som syftar till att forma framtidens regeringar. Toppmötet gick dock närmast obemärkt förbi hos mainstream media. Tre av mötestalarna syns på bilden nedan.

Till vänster FN:s nyvalde generalsekreterare Antonio Guterres. I mitten IMFchefen Christine Lagarde samt längst till höger och i sammanhanget föga
förvånande, Tao Porchon-Lynchen, en erkänt skicklig yogalärare och grundare
av Westchester Institute of Yoga.
För att hedra andan i detta toppmöte var en drygt sex meter hög rekonstruerad
version av Palmyras Triumfbåge (Monumental Arch) rest i anslutning till toppmötet. Den ursprungliga romerska Triumfbågen stod under 1800 år i Palmyra,
Syrien, fram tills att den förstördes av ISIS i oktober 2015. I det gamla Palmyra
stod bågen i anslutning till Tempel of Bel. Namnen Bel och Baal är synonyma
och kan spåras hela vägen tillbaka till det gamla Babylon och härskaren Nimrod.
Sedan tidigare känner vi elitisternas kabal och här manifesterar de åter var de
har sin hemvist. Deras andliga rötter står djupt förankrade i gamla hedniska
avgudar och i ett tydligt New Age engagemang.

En viktig kugge i den globalistiska agendans kursriktning mot den nya världsordningen är också en medveten styrning mot en interreligiös enhet, något som
de senaste åren tilltagit i styrka.
Den 25 september 2015 inledningstalade påve Franciskus vid FN:s utvecklingstoppmöte i New York vid vilket man antog en ny 15-årsplan för en hållbar global
utveckling, Agenda 2030. Anförandet hölls under detta års Hösthögtider mellan
Försoningsdagen och Lövhyddohögtiden samt tre dagar för den sista blodmånen
i Högtidstetraden.

Vatikanen infogade sig här i ledet bakom den nya demoniska världsordning som
Agenda 2030 har som mål. Man kan säga att den officiella grundstenen här läggs
till ett nytt Babels torn där Vatikanen utgör det fundamentala kitt som har till
uppgift att förena religionerna till en interreligiös helhet.
Vatikanen och påve Franciskus har under de senaste åren lyckats tillskansa sig
ett allt större globalt inflytande över såväl politik, ekonomi som religion.
Redan i sitt första ekumeniska tal 2013 deklarerade påven att både ”muslimer
och kristna tillber den samme och ende guden”.
Under 2016 eskalerar så Vatikanens engagemang och man släpper bland annat
en video med ett extremt oroande budskap där Franciskus förklarar att de stora
världsreligionerna ”söker Gud eller möter Gud på olika sätt” och att i slutändan
”är vi alla Guds barn”.
Vatikanen har även krävt en överstatlig myndighet för övervakandet av internationella monetära frågor. Enligt deras egna skrivningar syftar man här på en
central världsbank.
För endast ett par veckor sedan kom så ännu ett häpnadsväckande uttalande.
Påve Franciskus menade att ”muslimsk terrorism inte existerar”. Verifikationen
på uttalandet hitta vi på Vatikanens officiella hemsida.
Från Bibeln vet vi att en global världsregim under den sista tid kommer att styra
vår jord under en mycket kort period. Vi vet ännu inte den exakta tidpunkten för
detta men tiden är sannolikt nu mycket nära för dessa profetiska händelser.
Daniel 7:7 Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket
förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det
uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna.
Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn. 8 Men medan jag såg på
hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn som stötte
bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon
och en mun som talade skrytsamt. (Daniel 7: 23-27)

Den strategi vi nu ser hos de elitistiska globalisterna och The Deep State (senaste exemplet här) är ett metodisk och gradvis eskalerade arbete i strävandet
mot att skapa en ny världsordning där de tio kungarna under inledningsskedet
ges möjlighet att regera tillsammans med vilddjuret.
Upp 17:12 Och de tio horn som du såg är tio kungar som ännu inte har fått något
rike, men som för en stund ska få makt som kungar tillsammans med vilddjuret.
13. Dessa har alla ett och samma sinne och ska ge sin kraft och makt åt vilddjuret.

Allt gott, Rune

