Sedan 1970-talet har Kina i allt snabbare takt förvandlats till vad som idag kan
beskrivas som en socialistisk marknadsekonomi. Stora liberaliseringar har
genomförts och landets ekonomiska tillväxt är i en internationell jämförelse
mycket hög. I takt med den ökande internetanvändningen har den kinesiska
staten getts möjlighet till en intensifierad kontroll av medborgarna. Man har ett av
världens mest omfattande system för censur av internet och är nu mitt uppe i en
snabb utbyggnad av en avancerad teknologi avsedd att nyttjas i en mycket
omfattande kontroll av medborgarna.
För den som är bevandrad i Bibelns profetior leder den kinesiska utvecklingen
spontant tankarna till Uppenbarelsebokens 13:e kapitel. (Reformationsbibeln)
Upp 13:1 Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade sju huvuden och
tio horn, och på sina horn tio kronor och på sina huvuden det hädiska namnet.
Upp 13:7 Och det blev givet åt det att strida mot de heliga och att besegra dem.
Och åt det gavs makt över alla stammar och språk och folkslag. 8. Och alla som
bor på jorden ska tillbe det, de vilkas namn inte är skrivna i livets bok hos Lammet
som har blivit slaktat från världens grundläggning.
Upp 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden, och det hade två
horn som ett lamm men det talade som en drake.
Upp 13:16 Och det 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.
Den sjunde versen beskriver hur det första vilddjuret ges makt över alla stammar
språk och folkslag och hur alla som bor på jorden skall tillbe det, de vilkas namn
inte är skrivna i livets bok. I vers 16-17 talas om hur jordens innevånare varken
kan köpa eller sälja utan innehavet av vilddjurets märke, dess namn eller dess
namns tal.
Detaljerna och innebörden av verserna 16-17 är ännu så länge delvis dolda men
syftar sannolikt på hur mänskligheten försätts i ett liveget tillstånd både på det
andliga och fysiska planet.
Det sker nu en snabb utveckling av teknologisamhället och flera viktiga pusselbitar i utvecklingen går att finna i Kina. Hela processen är också otvivelaktigt
en begynnande implementering av det sataniska kontrollsamhälle som beskrivs
i Uppenbarelsebokens 13:e kapitel.
Kina har sedan ett antal år tillbaks experimenterat med ett satellitbaserat globalt
nätverk för kvantkryptering. Kinesiska forskare var de första som insåg betydelsen av distribution via kvantkryptering från en satellit till marken, då denna
process ligger till grund för att bygga ett hacksäkert globalt kvantkommunikationsnätverk.
Flertalet bedömare har också ansett blockkedjetekniken och kryptovalutorna
vara viktiga faktorer i en framtida global ekonomi. Denna hållning ser nu ut att
överges beträffande de anonyma kryptovalutorna, detta i takt med att centralbankerna tar ett allt starkare grepp över den fortsatta utvecklingen. Orsaken till
förändringen är tveklöst centralbankernas oförmåga till en centralt reglerande
instans i det nuvarande systemet vilket då skulle omintetgöra en kommande
världsregerings kontrollverksamhet.

Kina är nu mitt uppe i arbetet med att utveckla en nationell digital valuta. Kinas
centralbank, Peoples Bank of China (PBOC), har nyligen utökat sin verksamhet
genom upprättandet av ett forskningscenter där prototypen för en digital valuta
skall utvecklas. Blir projektet framgångsrikt kan Kina mycket snart komma att
introducera en egen Central Bank Digital Currency CBDC-valuta. Även Sverige
har en globalt framskjuten ställning i utvecklandet av en CBDC. Läs mer här om
den svenska situationen.
Sannolikt är riktpunkten för centralbankerna att också metodiskt konkurrera ut de
betalkortsystem som idag erbjuds inom den privata sektorn, en strategi som även
den krävs för att nå målet om ett globalt kontrollsamhälle.
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Det kinesiska kommunistpartiets kontrollambitioner sträcker sig även vida utöver
de digitala valutorna. Den kinesiska staten arbetar med att inrätta ett stort rankingsystem som kommer att övervaka beteendet hos dess enorma befolkning
och rangordna dem allt utifrån deras ”sociala krediter”. Projektet lanserades 2014
då det statliga rådet offentliggjorde planer för byggandet av ett socialt kreditsystem. Det obligatoriska rikstäckande programmet ska vara fullt fungerande och
färdigt att tas i bruk 2020 och omfattar då varje enskild medborgare och juridisk
person samt alla företag och övriga enheter.
Med de sociala kreditvärderingarna kan en persons sociala poäng flytta uppåt
och nedåt beroende på dennes beteende. Rankingen sker med en algoritm vars
innehåll är hemligt men ett flertal exempel har offentliggjorts. Bland annat kontrolleras:
•
•
•
•
•
•
•

Betalas räkningar i tid?
Fullföljs åtaganden?
Vilka varor inhandlas?
Till vad nyttjas tiden online?
Vilket umgänge sker online?
Vilka vänrelationer etableras på sociala medier?
Hur uppför sig dessa vänner? Uttrycker de sig regimkritiskt?

Ett dåligt socialt kreditbetyg kan bland annat innebära:
•
•
•
•
•
•
•
•

Svårare att ta lån, teckna försäkringar och få bidrag.
Lägre internethastighet.
Begränsad tillgång till hotell och restauranger?
Begränsade flyg- och tågresor, inklusive utlandsresor.
Du eller dina barn kan nekas studier vid de bästa skolorna.
Begränsning av jobbmöjligheter.
Ditt husdjur kan omhändertas.
Du namnges offentligt som en dålig medborgare.

På liknande sätt som ett negativt socialt konto kommer att medföra negativa
konsekvenser för medborgarna medför en positiv ranking fördelar i motsvarande
grad. Normen är kinesiska statens syn på ett klanderfritt socialt beteende. Som
exempel på fördelar av positiv ranking nämns:
•
•
•
•

Högre ränta på bankkonton.
Rabatter på elräkningen.
Hyra saker utan dispositionsavgift.
Förstärkt positiv framtoning på datingsidor.

Det kinesiska kontrollbehovet stannar inte heller vid regleringen av digitala valutor och en styrning av medborgarnas sociala beteenden. Man arbetar även med
att införa ett högteknologiskt auktoritärt övervakningssystem för ansiktsigenkänning med AI inkluderande miljontals övervakningskameror. Syftet är att kunna
övervaka, spåra och identifiera 1,4 miljarder människor.
.
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Ett exempel är det massövervakningsprogram som satts in i västra Kina för att
att spåra den uiguriska muslimska minoriteten och kartlägga deras relationer
med vänner och familjer. Programmet innefattar bland annat övervakningskameror samt ansikts- och röstigenkänning.
I den senaste raden av kinesiska
kontrollverktyg ingår Google som
via ett kinesiskt företag tänker sig att
skräddarsy en Google-sökmotor för
kinesiska behov kallad Dragonfly.
Systemet skall ge myndigheterna
ett nytt effektivt verktyg för att övervaka människor och skall underlätta
att spåra individer som söker på
speciella ord och begrepp som är
intressanta för myndigheterna att
kartlägga.

Dragonfly (Trollslända)

Den kinesiska ”ursäkten” för införandet av alla dessa kontrollverktyg bygger till
stor del på att uppnå en effektiv bekämpning av terrorism och kriminalitet men
handlar i själva verket om att omprogrammera alla individer med en avvikande
ideologi och/eller religion, vilka kan anses vara till skada för den kinesiska staten.
Åtgärderna påminner i mångt och mycket om Agenda 2030 där täckmanteln är
baserad på ett globalt klimathot men som i själva verket handlar om att införa en
ny totalitär och satanisk världsordning.

Vad som nu återstår är det rätta ögonblicket för en implementering av detta vilddjurssystem. Sannolikt fordras en total finansiell kollaps eller något alternativt
globalt kaos med oförutsägbara och förödande konsekvenser för att öppna upp
för en total global acceptans för det system som vi nu succesivt manipuleras in
under.
Detta kontrollsamhälle med en global utbredning där även en interreligiös agenda
är den allenarådande är just vad Bibeln talar om som en signifikant process i den
sista tiden.
Dan 7:21 Och jag såg hur det hornet förde krig mot de heliga och besegrade
dem, 22 tills den Gamle kom och domen föll till förmån för den Högstes heliga
och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning. (Svenska Folkbibeln)
Upp 13:7 Och det blev givet åt det att strida mot de heliga och att besegra dem.
Och åt det gavs makt över alla stammar och språk och folkslag. 8. Och alla som
bor på jorden ska tillbe det, de vilkas namn inte är skrivna i livets bok hos Lammet
som har blivit slaktat från världens grundläggning. (Reformationsbibeln)
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