Bretton Wood 2.0
Denna ”Hörna” kommer till vissa delar att innehålla en repetition och en uppdatering av främst de ekonomiska delar av vad som tidigare presenterats i detta
forum men som nu är mer aktuellt än någonsin tidigare - tydligt är att ”the end
game” nu har inletts.
Just nu genomlider världen en pandemi i form av coronaviruset Sars-CoV-2 som
slår blint bland befolkningen och drabbar några mycket hårt, i värsta fall med
dödlig utgång. I skrivande stund har över 1,7 miljoner avlidit i sviterna av viruset
varav runt 8 000 i Sverige.
Samtidigt råder delade meningar om virusets ursprung. Oavsett om det skapats
i laboratorium av människohand eller uppstått på gängse sätt genom övergång
från djur till människa så kunde det för Eliten inte kommit lägligare.
Hösten 2019 karaktäriserades av stor brist på likviditet i de finansiella systemen,
vilket bland annat visade sig i stora och långvariga repoinjektioner från
amerikanska Fed. Detta visar att de underliggande problemen var av helt annan
karaktär än den senare framfarten av Covid-19. Åtgärderna varslade om en
ytterst allvarlig situation beträffande tillgången på likviditet och varje större
centralbank var ute och signalerade om kommande aggressiva penningpolitiska
åtgärder.
I detta skede uppstår så covidpandemin vilket möjliggör för centralbanker och
regeringar att globalt utlova enorma stödpaket skapade i de digitala sedelpressarna. Enbart den svenska regeringen har utfäst stödåtgärder på över 100
miljarder SEK.
De senast injektionerna från centralbankerna har signalerats från ECB och dess
chef Christine Lagarde som utökar pandemistödet med ytterligare €500 miljarder
vilket resulterar i ett totalt stöd med €1850 miljarder. Den japanska centralbanken
(BoJ) tar stora steg mot ett monopol och är nu största ägare av japanska aktier
med ett värde motsvarande $434 miljarder. Från amerikansk sida finns ytterligare
stödåtgärder i pipeline efter de runt $5 biljoner som den amerikanska regeringen
tillsammans med Fed injicerat sedan slutet av september 2019.
Situationen kommer dessvärre att eskalera. ECB kommer i slutet av nästa år att
äga runt 43 procent av Tysklands obligationsmarknad och cirka 40 procent av
den italienska. Det är en ökning från cirka 30 procent respektive 25 procent i
slutet av 2019. Med den aktuella takten kommer ECB att äga en majoritet av
tyska och italienska obligationer inom en snar framtid.
Dessa kraftiga åtgärder med lån respektive uppköp av storföretag är inget annat
än en elitagenda för att skapa sig total kontroll över de större företagen. Pandemipolitiken gynnar storföretagen samtidigt som hundratusentals småföretag går i
graven.
Denna planerade utveckling från centralbanker, IMF och regeringar kommer att
leda till vad som beskrivs som Bretton Wood 2.0. Innebörden i projektet innehåller
flera punkter men fokuset är införandet av Central Bank Digital Currency (CBDC),
digitala centralbanksvalutor. Som alltid när det handlar om åtgärder som främjar
ett kontantlöst samhälle ligger Sverige i topp.
Planen är att en form av SDR:er skall införas, kontrolleras av IMF och tjäna som
den nya globala reservvalutan som lånas ut till centralbankerna. Intentionen är
att centralbankerna i sin tur lånar ut CBDC:s direkt till företagen utan att ta
omvägen runt det ordinarie banksystemet. Införandet av CBDC möjliggör monetär kontroll i en utsträckning som tidigare aldrig funnits, den elitiska kontrollen
blir i det närmaste total.
Detta utökade kontrollsystem är vad som krävs för att slutligen krascha hela det
nuvarande finansiella systemet och införa en ny världsordning.

Fram till idag har processen genomförts i flera faser.


Fas 1 1971: Den amerikanska dollarn lämnar knytningen till guldet. Detta
skapar utrymme för centralbankerna att ur intet skapa pengar. Systemet
med fiatvalutor startar.



Fas 2 2008: Den globala ekonomin dör i praktiken. Konstgjord andning
håller det globala finanssystemet igång med stora kvantitativa lättnader
(QE). Så länge den monetära basen konstant ökar håller systemet hjälpligt.



Fas 3 2016: Globala bail-in regler införs. Ett mycket viktigt steg som få
observerat. Vid förluster i banksystemen så jämställs nu aktieägare och
bankkunder. Det vill säga när systemkraschen sker ryker även alla besparingar på våra privata konton.



Fas 4 2020: Företagen förlorar succesivt ägandet som övertas av IMF,
centralbanker och regeringar. Centralbankernas kontroll har sedan mars
2020 fullständigt exploderat och köp för $1,3 miljarder sker nu var 60:e
minut.

Ytterligare ett tecken på centralbankernas agenda som skall leda fram till total
kontroll är hanteringen av cryptovalutorna. Vid ett virtuellt G-7-möte mellan
finansministrar och tjänstemän i börja av december uttalades ett starkt stöd för
behovet att reglera kryptovalutorna. Tysklands finansminister Olaf Scholz underströk allvaret och betonade att: Vi måste göra allt för att se till att valutamonopolet
förblir i staternas händer.
En viktig indikation och en bekräftelse på vad som nu sker är även ökningen av
penningmängden (M1) i USA. En ökning som under den senaste månaden haft
en exponentiell utveckling. (se graf)

Detta kan eventuellt vara en indikation på att vi befinner oss i prologen till ett
uttalat inflatoriskt skede som i en förlängning kommer att leda till en period av
hyperinflation innan kraschen och antikrists framträdande vilken då kommer att
lansera ”den geniala lösningen” på problemen.
Att hyperinflation kommer att bli en verklighet vet vi redan från Bibeln och Uppenbarelseboken.
Upp 6:5-6 Och när han bröt det tredje sigillet, hörde jag den tredje varelsen säga:
Kom och se. Och jag såg, och se, en svart häst, och han som satt på den hade
en vågskål i sin hand. 6. Och jag hörde en röst mitt ibland de fyra varelserna
säga: Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och
vinet får du inte skada.
Innebörden av verserna är att priset för en daglig matranson kommer att kosta
en hel dagslön. En denar var en dagsförtjänst för en arbetare under den aktuella
tiden och ett mått vete beräknades vara vad en man behövde till mat för dagen.
Det vill säga verserna beskriver en kommande hyperinflation.

Både den röda hästen (Upp 6:3-4) och den blekgula hästen (Upp 6:7-8) är sannolikt även de involverade i hyperinflationen och påverkar priset på mat och
livsviktiga förnödenheter. Att oljan och vinet (i Bibeln syftande på lyxvaror) inte
kommer att drabbas tyder på att dessa varor helt naturligt inte kommer att vara
åtråvärda och inte drabbas av hyperinflationen. Möjligen syftar detta också på att
en liten elit fortsatt kommer att leva i överflöd.
I modern tid har vi sett hur hyperinflation drabbat enstaka länder. Ett exempel är
Weimarrepubliken i Tyskland under 1920-talet. Ett annat och betydligt färskare
exempel är den hyperinflation som slog till mot Venezuela i samband med ett
sjunkande oljepris och politisk turbulens. Under främst andra halvåret 2014
halverades oljepriset och landets inkomster sjönk drastiskt, detta i ett land som
redan innan påverkats av 2008 års finanskris vilket resulterat i negativ tillväxt.
Hyperinflationen drabbade med förödande kraft och livsmedelspriserna plågade
en redan stukad befolkning mycket hårt. Som högst nådde inflationen upp till
350 000 procent på årsbasis årsskiftet 2018 -19. Bilden illustrerar ett par exempel
på prissättningen av viktiga livsmedel under den första fasen sommaren 2016.

Ytterligare ett exempel på hur förödande en hyperinflation drabbar ett lands valuta är relationen till guldpriset. Vid under hösten 2018 var ett uns (31,1 gram) av
den gyllene metallen värd cirka 211 miljoner Bolivar – en ökning från årets början
med inte minde än 3,1 miljoner procent.
Guldet har historiskt under seklens gång haft ett beständigt värde och bibehållet
sin köpkraft. Det senaste årets prisuppgång för guld på runt 40 procent (trots
Elitens ständiga manipulationsförsök) kan också vara en indikation på att inflationen börjar ta fart.
Det är dock viktigt att poängtera att guld och/eller silver inte ger någon garanterad
framtida försäkring mot en kommande hyperinflation.
Hesekiel 7:19 De skall kasta ut sitt silver på gatorna och betrakta sitt guld som
orent. Silvret och guldet skall inte kunna rädda dem på HERRENS vredes dag.
De skall inte kunna mätta sig med det eller fylla sin buk med det, ty det har för
dem varit en orsak till synd.
Hyperinflation gällande livsviktiga varor kommer att bli slutet för det globala systemet med fiatvalutor och obegränsade QE-injektioner. Hur utvecklingen kommer
att gestalta sig under 2021 återstår att se men med positiva nyheter på vaccinfronten är det mycket troligt att när rädslan avtar så kommer en uppdämd
efterfrågan på all slags ekonomisk aktivitet att släppas loss och eskalera. Detta i
kombination med en enorm överskottslikviditet kan skapa en utveckling som
driver priserna mycket högre och snabbare än vad som skulle vara fallet under
en mer normal ekonomisk återhämtningsfas.
Under kommande svårigheter skall vi dock minnas detta:
Jesaja 41:10 Var inte rädd, för jag är med dig, se dig inte ängsligt om, för jag är
din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets
högra hand.
/Rune

