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I Bibeln beskrivs hur en avfallen kristenhet och ett totalitärt kontrollsamhälle växer
fram vid tidens slut. Uppenbarelsebokens 13:e kapitel talar om både falsk tillbedjan och totalitär kontroll.
Upp13:4 Och de tillbad draken som hade gett vilddjuret (vilddjuret från havet)
makt, och de tillbad vilddjuret, och sa: Vem är lik vilddjuret? Vem förmår strida
mot det? (Reformationsbibeln)
Upp13:12 Och det (vilddjuret från jorden, vanligtvis associerat med den falske
profeten) utövar det första vilddjurets (vilddjuret från havet) hela makt inför det
och får jorden och dem som bor på den att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga
sår blev läkt. (Reformationsbibeln)
Upp13:16 Och det (vilddjuret från jorden) 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)
Exakt vad denna sista Bibelvers betyder vet vi idag inte med säkerhet men den
syftar sannolikt på hur mänskligheten försätts i ett liveget tillstånd både på det
andliga och fysiska planet.
Många ser idag inte hur ett mäktigt och eskalerande avfall nu sprider sig som en
präriebrand över vår jord. Inte heller är den stora majoriteten medveten om på
vad sätt vi förleds in i ett kontantlöst digitalt kontrollsamhälle
De flesta av oss har sannolikt hört ordet Bitcoin men många har nog svårt att
förstå konceptet. Kortfattat är Bitcoin den nu klart dominerande av cirka 1 400
virtuella så kallade kryptovalutor. En form av digitala ”pengar” som kan användas
för att överföra kapital via internet.
Den virtuella valutan kan köpas och säljas via olika handelsplatser på internet.
Ännu så länge finns det ingen formell utgivare av någon virtuell valuta och det
finns heller inte någon officiell valutakurs. Priset bestäms enbart med hänsyn till
utbud och efterfrågan hos användarna vilket gör att priset stundtals uppvisar
snabba och kraftiga fluktuationer.
Samtidigt som prisnivån fluktuerat har priset på Bitcoin under det senaste året
haft en exceptionellt kraftig tillväxt, från cirka 1 000 USD till runt 20 000 USD, en
uppgång med 2 000 procent. Under 2017 års sista veckor försvagades dock
kursen.
Viktigt att komma ihåg beträffande dagens hype kring Bitcoin är att denna virtuella valuta representerar i själva verket ingenting. Bakom fasaden finns inga
företag, inga fastigheter, ingen materiell egendom, inget som genererar inkomst,
ingenting.
I takt med den snabba utvecklingen och expansionen av kryptovalutorna befararII
I takt med kryptovalutornas snabba expansion kan utvecklingen på sikt utgöra en
fara för centralbankernas egna valutasystem. Ett flertal länder arbetar nu med att
ta fram egna e-valutor, däribland USA, Kina, Ryssland och Sverige.

Oron för Bitcoins globala effekter reser nu
också frågan om G-20 länderna skall
vidtaga gemensamma regleringar av kryptovalutan. Den franske finansministern
Bruno Le Maire (t.h.) har förklarat att
Frankrike vill att nästa G20-möte skall
diskutera reglering av Bitcoin. Le Maires
begäran har fått stöd från bland andra
Tyskland och Italien.
IMF-chefen Christine Lagarde ser även hon med oro på kryptovalutornas utveckling och menar att vi kommer att få se omfattande störningar. Lagarde menar
också att IMF kommer att spela en roll i att reglera fintech och utesluter inte att
IMF kommer att utveckla sin egen kryptovaluta.
Under 2016 föreslog Europeiska kommissionen ett direktiv vilket inkluderar en
central databas för användaridentitet av virtuella valutor vilken skulle vara tillgänglig för statliga finansiella underrättelsetjänster.
Sannolikt är Bitcoin en av eliten planerad manipulativ del i det system som nu
växer fram, samtidigt som man till varje pris vill kontrollera kryptovalutorna.
Avsikten kan vara att gradvis vänja oss vid tanken på användandet av enbart
digitala valutor så att vi vid en given övergång skall var väl bekanta med formen.
Möjligheten för storbankerna att undertrycka priset på Bitcoin har också ökat
sedan derivathandel med Bitcoin startade i december. När derivatmarknaden
växer kommer stora institutioner allt mer att påverka priset på Bitcoin. Är man
beredd att satsa stort har man förmågan att tvinga ner priset på samma sätt som
idag sker med guld- och silverpriserna.
Runt årsskiftet har vi också kunnat se intentioner till att försvåra handeln med
Bitcoin bland annat från australiska och amerikanska banker som stängt ner
vissa privatkonton som handlat med den digitala valutan.
******************************
Mycket viktigt att förstå är att ägandet av en kryptovaluta inte ger någon äganderätt till den centrala och värdefulla blockkedjetekniken vilken hela handeln med
kryptovalutor bygger på. Det är också blockkedjetekniken som i första hand står
i fokus för eliten, de stora centralbankerna och finansinstituten. Inom detta område sker också en betydande utveckling med enorm hastighet och användningsområdena är spridda över ett brett spektrum och har en enorm potential att
drastiskt förändra världen.
Ett exempel är Corda som utvecklats för att tillgodose behovet av finansiella
tjänster. Corda beskrivs som en plattform för distributed ledger och utvecklingen
sker hos det amerikanska företaget R3. Projektet inleddes 2016 och stöds av ett
internationellt konsortium av nära 100 banker, finansföretag och försäkringsbolag
där även Nordea och SEB ingår. Det vill säga en stor och viktig del av den
internationella finansiella eliten är djupt engagerade i blockkedjeutvecklingen.
Under september 2017 kunde R3 efter två års intensivt arbete så tillkännage lanseringen av Corda 1.0. Corda är ett högt specialiserat verktyg utvecklat för finansiella organisationer och har lösningar för den internationella transaktionsmarknaden. Exklusivt är också att inlägg i databasen endast är tillgängliga för de
nätverksmedlemmar som har rätt att visa och hantera dessa inlägg.
Ett flertal andra multinationella företag som exempelvis IBM, VISA och Master-

mCard arbetar också med att utveckla blockkedjetekniken. MasterCard öppnar

tekniken för vissa banker och handlare som ett alternativ och en effektivare
metod för betalningar av varor och tjänster.

Konceptet skiljer sig från övriga utvecklare då det inte kräver någon kryptovaluta
utan accepterar betalningar i traditionella valutor. Detta har öppnat upp tjänsten
för 22 000 banker och finansiella institutioner världen över. Tjänsten är dock ännu
så länge inte tillgänglig för den gängse kunden.
Även Microsoft är via ett konsortium involverade i utvecklingen av blockkedjetekniken inom ramen för FN-projektet ID 2020 Alliance. Konsortiet skall främja
Agenda 2030 för hållbar utveckling genom att ge en digital juridisk identitet till
alla på planeten. Detta projekt framstår som en viktig del i förverkligandet av den
sataniska plan som skall leda fram till ett globalt elitistiskt välde.

Blockkedjetekniken innebär att allt och alla kommer att digitaliseras. Teknologin
är nu till betydande delar på plats och bedömare menar att systemet inom en
snar framtid kan distribueras genom exempelvis mobiltelefoner med 5G nät.
Med en globalt utvecklad blockkedjeteknologi kontrollerad av en elit kan de se
exakt vad du köpt/sålt och av/till vem samt den exakta transaktionssumman. Man
kan se hur stor inkomst du har och kan beskatta dig som de önskar. Du riskerar
också att blockeras från att utföra transaktioner som av eliten anses icke
önskvärda och blir du politiskt och/eller religiöst obekväm kan du till och med
svartlistas från alla affärer.
Upp13:17 så att ingen ska kunna köpa eller sälja, utom den som har märket eller
vilddjurets namn eller dess namns tal. (Reformationsbibeln)

Vad som nu återstår är det rätta ögonblicket för en implementering av systemet.
Sannolikt fordras en total finansiell kollaps eller något alternativt globalt kaos med
oförutsägbara och förödande konsekvenser. När miljoner och åter miljoner
människor inte längre har middagsmat på bordet, när barnen svälter och total
anarki råder, då kommer människorna förlita sig till att en elit har lösningen på
problemen. Man är då beredd att acceptera vad som helst, till och med en
kapitulation till ett totalitärt och antikristligt system.

Tidpunkten för en implementering av detta antikristliga kontrollsystem känner vi
inte men med Bibeln som facit vet vi med säkerhet att så kommer att ske. Vi kan
nu också se hur blockkedjetekniken eller en modifiering därav är fundamentet för
hela utvecklingen mot detta system, allt ifrån våra privata finanser till en global
juridisk identitet. Vi står inför ett paradigmskifte av proportioner som världen tidigare aldrig skådat, en omdaning av Bibliska dimensioner.
Citatet nedan beskriver det val vi alla kommer att ställas inför när tiden är inne.
Det kommer bara att finnas två grupper. Den ena gruppen är med i denna världsreligion och världsordning och den andra gruppen bekänner sig enbart till Jesus
Kristus (Lammet) och Bibeln som är Guds ord.
Dessa tänkvärda ord är hämtade från Elvor Ohlins undervisning, Världskyrkan en andlig sköka vilken mer ingående behandlar den andliga aspekten av det aktuella ämnet.

Allt gott, Rune

