I takt med att stora delar av världen under senare delen av 1900-talet alltmer
utvecklades från ett postindustriellt till ett digitalt informations- och teknologisamhälle ökade också möjligheten för ett sofistikerat kontrollsamhälle. Idag
framstår hotet från ett globalt och obligatoriskt vaccinpass som ytterligare en
central fas på vägen mot ett utstuderat kontrollsamhälle och i slutändan det
antikristliga ”märket”.
Viktigt att ha i åtanke är dock att prologen mot det slutliga ”märket” tog sin början
betydligt tidigare. Personnummer var ett av de första försöken att ”omskapa” våra
namn, födelsedatum och födelseplatser till siffror. Sverige var 1947 det första
landet i världen där myndigheterna började kontrollerade samtliga personer
folkbokförda i landet genom personnummer, ett system som även möjliggjorde
samkörning mellan olika myndigheter. Nu 75 år senare brukas någon form av
personnummer i de flesta länder men med olika utformningar. (Bilden visar det
svenska personnummersystemet)

Få är medvetna om det, men digitaliseringen av mänskligheten går idag framåt i
en halsbrytande fart. Ett område som länge varit under bearbetning är inriktningen mot det kontantlösa samhället. Kontantlösa stater och i förlängningen en
helt kontantlös värld är en absolut förutsättning för ett totalitärt kontrollsamhälle.
Sedan man lämnade principen med mynt som i sig motsvarade ett visst metallvärde och övergick till sedlar har värdet på pengar endast garanterats av ett
förtroende gentemot utgivande stat. (undantaget Bretton Wood under mitten av
1900-talet) Denna norm gäller även beträffande dagens digitala fiatvalutor.
Problemet för stater, centralbanker och den styrande makteliten är att så länge
kontanter tillåts cirkulera kan inte total ekonomisk kontroll uppnås. Ett globalt
finansiellt system med endast digital valuta/valutor samt enbart digitala konton
och transaktioner måste därför åstadkommas. Ett sådant system ger också Eliten
och bankerna möjligheten att genom negativa räntor helt kontrollera och fritt
beskatta medborgarna samt i ett värsta scenario konfiskera innehållet på respektive konto.

Idag arbetar stora delar av världens centralbanker med projekt som syftar till att
introducera vad som kallas Central Bank Digital Currency (CBDC), det vill säga
en centralbanksstyrd digital variant av dagens kryptovalutor. Med all sannolikhet
kommer man i samband med introduktionen av dessa CBDC-valutor att metodiskt även konkurrera ut de privata betalsystem och kryptovalutor som idag
existerar, allt för att uppnå total ekonomisk kontroll. Just nu högaktuellt i Kina.

Digitaliseringen berör idag inte enbart valutasystemen utan i stort sett alla samhällets grenar. Om vi vänder blickarna öster ut mot i första hand Kina kan vi ana
hur den globala utvecklingen hädanefter kommer att se ut. Kina har idag ett av
världens mest omfattande system för censur av internet och är nu mitt uppe i en
snabb utbyggnad av en avancerad teknologi som ger den kinesiska staten möjlighet till en alltmer totalitär kontroll av medborgarna.
Genom den datadrivna styrningen genomförs sedan några år ett rankingsystem
som övervakar beteendet hos Kinas enorma befolkning och rangordnar dem allt
utifrån deras ”sociala krediter”. Systemet premierar ett för staten positivt handlingssätt medan ett motsvarande negativt beteende medför negativa konsekvenser för medborgaren. Med de ”sociala kreditvärderingarna” kan en persons
sociala poäng flyttas uppåt och nedåt beroende på dennes beteende. Rankingen
sker med en algoritm vars innehåll till stora delar är hemligt.
Det ”sociala kreditsystemet” är en del av president Xi Jinpings vision för datadriven styrning. Detta kreditsystem är ett mycket flexibelt verktyg som snabbt kan
användas för att ta itu med nya politiska prioriteringar.
Under Covid-19 pandemin utfärdade exempelvis statliga myndigheter snabbt en
mängd direktiv för att genomföra pandemirelaterade föreskrifter. Mobilappar
kontrollerade att smittade inte lämnade sin karantän och via appar har man även
skapat ett digitalt vaccinpass som dokumenterar om en person har tagit COVID19 vaccinet eller nyligen varit sjuk i viruset – ett grönt pass fordras för att bland
annat få tillträde till livsmedelsbutiker.
Det kinesiska kontrollbehovet stannar inte heller vid regleringen av digitala valutor och en styrning av medborgarnas sociala beteenden. Ekonomiska transaktioner kan nu delvis ske med ansiktsavläsning, biometriska fingeravtrycksläsare på betalkortet alternativt mobiltelefonen. Systemet kräver inte längre
någon PIN-kod eller ett lösenord vilket tillför en betydligt högre säkerhets- och
kontrollnivå till betalsystemen.
Den kinesiska ledningen arbetar även med att införa ett högteknologiskt auktoritärt övervakningssystem för ansiktsigenkänning med AI, inkluderande miljontals
övervakningskameror där syftet är att kunna övervaka, spåra och identifiera 1,4
miljarder människor.

Med beaktande av denna digitala progress är det inte svårt att se hur liknande
utveckling nu snabbt växer fram och globalt spiller över på inte minst västvärlden,
en process som påskyndats genom covid-19 pandemin. Ansiktsigenkänning,
ögonskanning, hand- och fingeravläsning samt en pågående utbyggnad av 5Gnätet och redan nu ett 6G-nät i pipeline borgar för en snabb utveckling av
förmågan att styra övervaka och kontrollera samtliga medborgare. För svensk
del är det just nu aktuellt med införandet av ansiktsigenkänning i polisens arbete.
Pandemin har även medfört att nya mRNA- och vectorvacciner mot covid-19 blivit
omdiskuterade och flera framstående experter i olika länder har ställt sig tveksamma till användandet av principerna i dessa vacciner. Frågan om att låta sig
vaccineras med dessa vacciner lämnar vi åt var och en att själv avgöra, covidvaccinerna är inte det antikristliga ”märket”.

En global vaccinationsiver och ett sporrande av vaccinationsstrategin drivs förutom av mainstream media i huvudsak av WHO och dess underavdelningar samt
organisationer som FN, IMF och WEF med dess ordförande och grundare Klas
Schwab i spetsen.
I takt med att det globala vaccinationsprogrammet fortskrider framträder nu något
som vi fram till nyligen inte sett i fråga om kontrollverksamhet - införandet av
vaccinapass med en global utbredning som riskerar att resultera i någon form av
vaccinapartheid. Planering för införande av vaccinpass pågår nu i stora delar av
världen, förutom i Kina i bland annat EU inklusive Sverige samt i USA.

Det vi sett och ser i Kina kryper nu allt närmare. Ett vaccinpass kan vara prologen
till vad som väntar även oss i Sverige och västvärlden, ett rankingsystem efter
våra ”sociala krediter”. Ett kontrollsystem med allt mindre spelrum och snävare
marginaler. Införandet av vaccinpass är början på något helt nytt – en milstolpe
på vägen mot det antikristliga kontrollsamhället.
Steget kan tyckas litet och det stora flertalet reflekterar sannolikt inte över vad ett
vaccinpass kan vara inkörsporten till. I sammanhanget kan vi dock påminna oss
om vad en tidigare despot mycket träffande konstaterade. I Mein Kampf skrev
Adolf Hitler i mitten av 1920-talet följande:
Det bästa sättet att ta kontroll över ett folk och kontrollera dem helt är att ta lite
av deras frihet i taget, att urholka rättigheter med tusen små och nästan omärkliga
inskränkningar. På så sätt kommer folket inte se att dessa rättigheter och friheter
tas bort tills den punkt är passerad där dessa förändringar inte kan återföras.
Risken är överhängande att det är just detta scenario som nu eskalerar mitt
framför våra ögon och där endast ett litet fåtal reagerar mot utvecklingen. Från
resterande hörs endast ett återkommande mantra om ”konspirationsteorier”.
Nästa gång och nästa gång igen kommer kraven att skärpas för att medborgaren
skall uppnå en godkänd grad i systemet med ”sociala krediter”. Så kommer
tumskruven att dras åt alltmer och mer tills man når fram till Uppenbarelseboken
13:16-17 och det slutgiltiga antikristliga ”märket”. Då handlar det inte längre om
krav på en vaccination utan om ett val mellan ett evigt liv med Jesus eller att i ord
och gärning ta emot ”märket” genom en lojalitetsförklaring till antikrist och en falsk
gud.
2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor
kraft och med lögnens tecken och under. 10 Med ondskans alla konster bedrar
han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så
att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att
de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan
njutit av orättfärdigheten.

/Rune

