Ett kontantlöst samhälle – detta som tidigare varit ett omen går idag allt mer mot
en total uppfyllelse. Vi har nog alla under de senaste åren registrerat hur fort
denna utveckling har framskridit. Redan idag förfogar många av oss sällan eller
aldrig över några kontanter utan vi klarar de dagliga inköpen med hjälp av
betalkort eller övriga digitala lösningar via våra mobiltelefoner samtidigt som vi
betalar räkningarna med hjälp av datorer. Faktum är att just vi svenskar har varit
världsledande i att acceptera denna utveckling mot ett kontantlöst samhälle.
Ur bibliskt perspektiv har det varit, och är alltjämt, brukligt att verser ur Uppenbarelsebokens 13:e kapitel förknippas med det kontantlösa samhället.
Upp 13:16. Och det (vilddjuret som stiger upp ur jorden och vilket hade två horn
som ett lamm men som talade som en drake) får alla, små och stora, rika och
fattiga, fria och slavar, till att ta emot ett märke på sin högra hand eller på sina
pannor, 17. så att ingen ska kunna köpa eller sälja, utom den som har märket
eller vilddjurets namn eller dess namns tal. (Reformationsbibeln)
Innebörden av dessa verser har ingen av oss idag den exakta betydelsen av och
det är heller inte av vikt för att förstå resten av denna artikel.
******************************
År 2009 skedde något som sannolikt kommer att få stor betydelse för den fortsatta utvecklingen mot ett kontantlöst, och därmed också ett totalitärt kontrollsamhälle. I samband med introduktionen av kryptovalutan Bitcoin lanserades den
första blockkedjan (engelskans blockchain). Efter Bitcoin-introduktionen har ett
stort antal alternativa blockkedjor lanserats, inledningsvis experimentellt.
Tidskriften Inovation beskriver en blockkedja på följande sätt:
Enkelt beskrivet är en blockkedja en serie unika transaktioner, publicerade i en
form som alla kan ta del av, vars äkthet bekräftas av datorerna som ingår i
nätverket. Det går heller inte att ändra eller ta bort transaktioner i efterhand.
Med andra ord, en blockkedja är en komplett, distribuerad lista över transaktioner som görs med ett digitalt objekt. Att listan är distribuerad innebär att den
finns i identiska exemplar på många datorer. Syftet är att det ska vara omöjligt
att förfalska informationen. Varje ny transaktion måste nämligen godkännas av
ett antal datorer i blockkedjans nätverk. De har redan blockkedjan med alla
tidigare transaktioner och kan därför kontrollera att inga värden har ändrats
sedan sist. Om inget har ändrats godkänner de transaktionen och lägger den
till listan (blockkedjan).
Claudia Olsson, en av författarna till rapporten Blockchain – Decentralized trust
säger att:
Många menar att blockkedjan är den sista saknade pusselbiten i internets utveckling som gör att man utan mellanhänder kan utföra direkta transaktioner
mellan noder i nätverket.
Andra initierade bedömare menar att det intressanta är potentialen i blockkedjetekniken vilket innebär att kontrakten på sikt skulle kunna ersätta många mellanhänder. Med decentraliserade lösningar behöver inte tredje part äga data utan
du har själv full kontroll över dem.
I det senaste stycket kan vi ana pudelns kärna i hela blockkedjesystemet.
Centralbankerna utmanar nu de existerande kryptovalutorna samtidigt som man
omfamnar blockkedjetekniken bakom dem. Både Kinas (PBOC) och Storbritanniens (BoE) centralbanker och nu senast även Fed i USA arbetar med tanken
att digitalisera sina respektive valutor. Allt för att genom blockkedjeteknik globalt
behålla kontrollen över alla förekommande flöden.

Av detta förstår vi att någon radikal manöver sannolikt kommer att ske beträffande blockkedjesystemet från de ledande globalisternas sida, detta långt innan
man riskerar att förlora kontrollen.
Blockkedjetekniken är oerhört kraftfull ock kommer sannolikt att revolutionera
datahanteringen. En tydlig avsikt med blockkedjetekniken från Eliten/globalisternas sida lär därför vara att i princip digitalisera allt från valutor till varor och
fastigheter etc. Om Eliten lyckas tvinga på oss blockkedjor som kontrollerar allt
digitaliserat och som enbart kan styras inne i syndikatet så förlorar gemene man
all transparens och låses in i ett totalitärt kontrollsamhälle av tidigare aldrig skådat
slag.

Juristen och finansmannen Jim Rickards har skrivit ett flertal ekonomipublikationer varav den senaste, The Road to Ruin: Global Elites Secret Plan for the
Next Financial Crisis, publiserades 2016. I en kortare artikel som Rickards skrev
i augusti säger han:
Det så kallade "kontantlösa samhället" är bara en trojansk häst för ett system där
all ekonomisk förmögenhet är elektronisk och representerade digitalt i register av
ett fåtal megabanker och kapitalförvaltare.
När det uppnås kommer det att bli lätt för statens makt att gripa och frysa rikedomarna eller utsätta det för ständig övervakning, beskattning och andra former
av digital konfiskering.
Under sommaren har en blockkedja som kallar sig ACChain (Asset collection
chain) marknadsfört sig på internet och diskussionens vågor har i invigda kretsar
gått höga beträffande vem som står bakom denna blockkedja. Det har tydligt
framgått att ursprunget gått att finna i Kina men att man senare har förgrenat sig
globalt.
Teorier har framlagts om att Bank of International Settlements (BIS) och IMF
skulle ligga bakom ACChain och att avsikten skulle vara att lägga grunden till en
ny global valuta baserad på SDR:s. Dessa teorier har dock helt förkastats av
andra. Vad som gömmer sig bakom ACChain är ännu så länge oklart.
I ACChain:s introduktion döljer sig emellertid flera dunkla tillkännagivanden varav
ett dock framträder med tydlighet vilket framgår av skärmdumpningen nedan.
Här kan vi ana att de som står bakom ACChain inte är ett traditionellt IT-företag
utan har ett betydligt mer suspekt ursprung. Frågan vi måste ställa oss är
självklart varför man i sin presentation lägger in texten:
Blockchain - The devil uses it to destroy the world (Blockchain – djävulen använder den för att förstöra världen).

Tankarna går osökt till vad Lindsey Williams alltid poängterat, Elitens/NWO:s
viktigaste ”etikregel” är att man i halvt förtäckta ordalag på förhand måste offentliggöra sina avsikter via vad han kallar Buzz-words. Möjligen är det ett uttryck för
detta vi kan se här.
Kina är också aktuellt inom ytterligare ett område som rör blockkedjetekniken.
Man har sedan ett drygt år tillbaks experimenterat med ett satellitbaserat globalt
nätverk för kvantkommunikation (överföring av information med hjälp av enskilda
kvantpartiklar). Kinesiska forskare var de första som insåg betydelsen av kvantnyckeldistribution från en satellit till marken, då denna process ligger till grund för
att bygga ett hacksäkert globalt kvantkommunikationsnätverk. Tekniken uppges
ge möjlighet att skapa en dominerande global blockchainvaluta.

Vi kan nu se hur den aktuella tekniken utvecklas med häpnadsväckande hastighet. IBM:s Institute for Business Value gjorde nyligen en blockchainstudie där
man undersökte 200 regeringsledare i 16 länder om sina erfarenheter och förväntningar med blockkedjor. Studien visade att nio av tio regeringsorganisationer
planerar att före 2018 investera i blockchain för användning i finansiell transaktionshantering, kapitalförvaltning, kontraktshantering etc.
I en tidigare IBM-studie konstateras att 65 procent av världens största banker
senast 2019 planerar att använda sig av blockchaintekniken och att 15 procent
av de globala bankerna kommer att ha en fullfjädrad blockchainprodukt i drift
redan innevarande år.

Vi är ännu inte framme vid den tidpunkt då det är möjligt att globalt introducera
blockkedje- och kvantkommunikationsnätverk som den allenarådande på individnivå men den digitala utvecklingen går nu i en sådan rasande fart att vi kan
vara närmare detta genomförande än vi kan ana.
En global ekonomisk kollaps eller annan svårhanterlig krasch kan förorsaka de
skeenden som snabbt kan kasta om förutsättningarna. En allvarlig global turbulens kan ge möjlighet för vilddjuret (som stiger upp ur jorden och vilket hade
två horn som ett lamm men som talade som en drake) att i hast bli given en
oinskränkt makt över hela det totalitära kontrollsamhälle som Bibeln beskriver
skall komma.
1 Kor 7:23. Ni är dyrt köpta. Bli inte slavar under människor. (Reformationsbibeln)

Allt gott, Rune

