Under många år har några få avvikare oavbrutet varnat för att vi globalt går mot
en finansiell härdsmälta skapad genom girighet och svindlerier och vars mål är
total global kontroll. Vi som vågat stå fast vid denna åsikt har kallats för konspirationsteoretiker och att vi varit vilseledda av galna teorier. Man har menat
att vi har lyssnat för lite på den "sanna" bild som mainstream media presenterat
och låtit oss dras med i vad bluffmakare och lögnare vidmakthållit.
Det är med sorg och med ett smärtsamt konstaterande som det nu visar sig att
vi "konspirationsteoretiker" under de senaste åren sett den verkliga sanningen
och att världen nu står på den yttersta randen till en global ekonomisk kollaps.
Vad är det då som skett och som verifierar ovan nämnda påstående? Flera
oberoende händelser bekräftar nu vad som tidigare kallats konspirationsteorier.
Ett stort antal av de senaste årens Hörnor har bland annat hävdat att inte minst
silver- och guldmarknadspriset under åtskilliga år varit manipulerat. Processen
har skett genom en kartell bestående i första hand av världens största banker
men där även några av de största centralbankerna har haft ett finger med i
spelet.
Under april månad kom så till sist ett erkännande. En av världens största
banker, Deutsche Bank (DB), lade pappren på bordet och medgav att man
under många år medvetet manipulerat priset på silver och guld. DB menar att
manipulationen har skett bland annat tillsammans med den kanadensiska
banken Bank of Nova Scotia samt ytterligare några banker.
Helt klart är att detta bara är toppen av ett isberg. Utan tvekan är också de
amerikanska storbankerna involverade i detta kriminella bedrägeri. Varför DB är
först ut med ett erkännande är dock oklart, kanske släpper man en försöksballong för att känna av reaktionerna, kanske har man frusits ut ur ”klubben”.
Föga förvånande har reaktioner i mainstream media totalt uteblivit. Samtidigt
med medgivandet har det också ryktats om att stora delar av DB:s enorma
derivatexponeringar skall ha tagits över av amerikanska storbanker. Detta verkar dock vara oklart.
Varför sker då denna prismanipulation av ädelmetaller? I nuläget är en bidragande orsak en konstgjord andning av den amerikanska dollarn och amerikanska obligationer. Den huvudsakliga och mer långsiktiga avsikten med manipulationen av ädelmetaller har dock varit att den elitklubb som styrt bedrägeriet
under många år kunnat tillgodoräkna sig stora vinster medan man lockat in
vanligt folk i fiatsystemet.
Redan under senare delen av 1970-talet sade den tidigare Fed-chefen Paul
Volcker så här på frågan om det dåvarande priset på guld:
Det faktum att det manipuleras erbjuder faktiskt långsiktigt en möjlighet till
uppgång, eftersom du alltid kommer att kunna köpa guld för mindre än det är
värt fram till den dag de förlorar kontrollen och vid vilken punkt det kommer att
stiga som en badboll under vatten.

Den 19 april lanserade Kina en ny handel med guld när man öppnade Shanghai
Gold Exchange (SGE) som kommer att handla med fysiskt guld och där prissättningen sker i kinesiska yuan. Åtgärden kommer ytterligare att öka Kinas
inflytande över de globala guld och valutamarknaderna.
En massiv pappershandel med guld har under senare år skett genom COMEX
och LBMA som länge varit navet för prissättningen. Numer går så extremt lite
guld i fysiska termer igenom denna handel att detta skapar en snedvridning av
utbud och efterfrågan. COMEX har idag utställda papperskontrakt i förhållandet
540 till 1 av fysiskt innehav möjligt för leverans.

SGE:s nya verksamhet kan sannolikt också leda till att den nuvarande kriminella prismekanismen kan kvävas och istället leda fram till ökad öppenhet och
ett slut på prismanipulationen.
Ytterligare en faktor som ger tyngd åt den kinesiska verksamheten är den
enorma hamstring av fysiskt guld som Kina bedrivit under senare år. Officiella
kinesiska siffror från 2015 talar om en guldreserv på knappt 1 800 ton. Bedömare som detaljstuderat flöden menar dock att Kina idag högst sannolikt
innehar en reserv som kan vara minst fem gånger större, 10 000 ton eller mer.

De kinesiska uppgifterna kan jämföras med den amerikanska guldreserven som
uppges vara 8 000 ton. Sanningshalten i dessa data är dock mycket osäkra då
ingen tillåtits kontrollera riktigheten i uppgifterna sedan 1986. Några bedömare
menar till och med att valven idag är i stort sett tomma och att guldet är sålt
eller har leasats ut.
Förvärven av fysiskt guld har inte enbart ökat i Kina, även Ryssland har under
senare tid utmärkt sig genom inköp av stora kvantiteter guld..

På liknande sätt som ädelmetaller är också de flesta övriga finansiella systemen
manipulerade. Inom i stort sett alla områden där det finns möjlighet att mygla är
marknaderna också riggade. Det gäller för sektorer som obligationer, aktier,
valutor, olja, fastigheter, derivat, US-dollarn etc.
Under våren har advokaten Helen Chaitman
(t.h) varit aktuell med sin bok JP Madoff där
hon beskriver hur storbanken JPMorgan
Chase (JPM) tillsammans med Bernad Madoff gjort sig skyldig till storsvindleri och
bedragit 65 000 personer världen över.
Chaitman har varit en av advokaterna för de
kunder som drabbats av storförluster i samband med att de köpt värdepapper genom
Madoff, papper som han aldrig innehaft.
I en intervju för journalisten Greg Hunter den 25 maj utvecklar Chaitman sina
anklagelser gentemot JPM och Madoff och menar att de är ansvariga för den $
64 miljarder svindel som man låtit ske. Svindleriet har ägt rum på en rad områden, exempelvis har man manipulerat valutahandeln och generellt har alla
drabbats, det gäller kreditkortsinnehavare så väl som egnahemsägare. För
varje satsad dollar fick kunderna i slutändan tillbaks i genomsnitt 16 cent.
JPM har sammantaget under de senaste fyra åren betalt hela $35 miljarder i
böter men Chaitman menar att detta är endast en liten del jämfört med de
enorma vinster man lurat till sig genom illegala affärer. Ingen på banken har
heller blivit fälld för bedrägerierna, blir man ertappad på ett område byter man
endast inriktning och fortsätter sedan sin kriminella verksamhet.
Bedrägerierna har godkänts genom mutor och förekommer ända upp till Washington och president Obama. Chaitman säger citat: Vi har en president som
inte tycker att kriminella bankirer hör hemma i fängelse. De aktuella systemen
är idag så manipulerade att de hotar hela den globala ekonomin och om man
låser in de skyldiga så kommer hela fundamentet att haverera.
Chaitman säger också att denna illegala bedrägeriverksamhet inte enbart gäller
JPM utan bedrivs av alla de största amerikanska bankerna. Hon varnar idag för
att vara kund hos dessa storbanker då deras kunder vid nästa finanskris
riskerar att drabbas mycket hårt. Så länge bankerna har möjlighet kommer de
även fortsättningsvis att köpa sig fria på bekostnad av den lilla kunden.
Liknande ”kriminella” förfarande, menar Chaitman, skedde efter finanskrisen
2008. Vi har en regering som beskyddar de rika på bekostnad av de fattiga.
Regeringens försäkran att hjälpa egnahemsägarna var bara prat. Istället
översköljde den amerikanska centralbanken finansinstituten med pengar som
de i sin tur inte lånade till gemene man, pengarna gick istället till att mata Wall
Street med krediter.
Även mainstream media fungerar idag på samma sätt menar Chaitman. Med en
försäkran om att inte offentliggöra känsliga uppgifter belönas man genom generösa mutor. Chaitman har själv drabbats av denna mediatystnad då hennes bok
över huvud tagit inte rönt någon uppmärksamhet hos mainstream media.
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Greg Hunters intervju med Helen Chaitman kan i sin helhet ses genom att
klicka på denna länk.
En sammanfattning av vad som nu med eskalerande hastighet sker runt om i
världen, inte minst från bank- och regeringshåll, är just vad Paulus talar om i
Romarbrevets första kapitel.
Rom1:29 De har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och
elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja.

Den organiserade manipulationen skapar också enorma bubblor som när som
helst kan brisera. I navet för dessa bubblor finner vi US-dollarn (USD), fram till
idag världens reservvaluta. Förtroendet för USD har under de senaste åren
dock minskat allt mer.
Vi har sett hur BRICS-länderna och då inte minst Kina och Ryssland fjärmat sig
USD i ingångna handelsavtal. Samtidigt minskar många länder sina reserver.
Även på detta område är Kina ledande. Nedan ser vi hur Kina sedan mitten av
2014 minskat sina totala reserver exklusive guld. Under senaste tiden har man
även börjat dumpa amerikanska aktier.
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En för USD allvarlig situation har under de senaste månaderna eskalerat efter
att man lagt stora delar av skulden för 9/11-händelserna på Saudiarabien.
Saudierna har i ett första skede svarat med hot om att dumpa samtliga sina
amerikanska obligationer.
En sådan utveckling skulle USA sannolikt hjälpligt klara. Skulle Saudierna
däremot sätta sitt andra hot i verket, det att överge petrodollarn till förmån för
kinesiska yuan eller SDR i sin oljehandel, blir scenariot ett helt annat.
Saudierna är nu hårt pressat från flera håll. Ryssland har tagit över merparten
av Kinas oljeimport och länder som Iran och Indien överger nu också petrodollarn till förmån för andra valutor. Ett förlopp där även Saudiarabien pressas
till att överge petrodollarn för att försvara marknadsandelar skulle med största
sannolikhet omedelbart sänka USD, resulterande i ett totalt kaos på finansmarknaderna och förödande konsekvenser för hela den globala ekonomin.
Det uppskattas att runt $16 biljoner USD finns utanför USA:s gränser. I ett
skede där merparten av dess dollar dumpas är USD:s tid som reservvaluta
över.
En viktig orsak till den svikande US-dollarn är den oavbrutet ökande statsskulden. Under april månad genomfördes flera möten mellan Fed-ordföranden
Janet Yellen och president Obama och där även vicepresident Biden deltog. En
åtgärd som är mycket ovanlig och visar allvaret i den situation som ingen idag
har en lösning på.
Inte enbart den amerikanska ekonomin är i svårigheter. Hela det globala systemet dignar under en mäng riskfaktorer. Man har sedan den förra finanskrisen
försökt att på olika sätt få fart på ekonomierna. Japan var först ut med
kvantitativa lättnader (digitala fiatpengar) redan under inledningen av 2000talet.
ECB och Fed har i finanskrisens spår även de nyttjat samma åtgärder. Nästa
fas har sedan varit nollräntor (ZIRP) och nu, främst i Japan och Europa,
negativa räntor (NIRP). Ett av de länder som idag tillämpar NIRP är Sverige.

Dessa åtgärder är dock kontraproduktiva och kommer inte att leda till den tilltänkta effekten med expanderande ekonomier och en ökande tillväxt. Tron på
att negativa räntor skall reparera oegentligheter begångna sedan decennier
tillbaks är inget annat än galenskap och en del av det elitbedrägeri som skapat
världshistoriens största bubbla.
Allt fler kända mainstream ekonomer varnar nu för att den globala ekonomin är
nära en allvarlig kollaps.
I ett uttalande under World Economic Forum i Davos tidigare i år
sade George Soros att citat: Världen är på väg mot något som man
inte vet hur man skall hantera.
Vid maj månads G7-möte i Japan varnade den japanske premiärministern Shinzo Abe för att världen kan stå inför en global Lehmankris.
Under maj månad larmade också Hugo Salinas Price om en kommande finansiell kollaps. Salinas Price sade citat: Vår värld närmar
sig en finansiell tippingpoint vilken kan vara bara några månader
bort. När vi når denna punkt kommer den finansiella kollapsen vara
stor i dess destruktiva konsekvenser och inom loppet av några
dagar kommer vår värld att förändras bortom gränsen för vad vi
förmår att beskriva.
Bill Gross har uttalat farhågor för att $10 biljoner i negativa obligationsräntor kommer att explodera som en supernova. Gross menar
att själva systemet är i riskzonen och att räkenskapens dag snart
kommer.
Den förre Fed-chefen Alan Greenspan sade nyligen i en intervju för
Fox News att den globala ekonomin går mot ett katastroftillstånd.

Uttalandena är samtliga från framstående ekonomer som under några få månader nu varnat för att en global finansiell katastrof kan var nära förestående.
Greenspan har också varnat för att världen i en krissituation kan ställas inför ett
liknande tillstånd som den senaste tiden drabbat Venezuela med hyperinflation
och en brutal ekonomisk kollaps. Vi skall komma ihåg att en global utveckling
liknande den som Greenspan talar om är också vad David Wilkerson tidigare
profeterat om i Urgent Message.
Natten till midsommarafton kom så nästa slag mot den globala ekonomin.
Storbritannien röstade för att lämna EU. Detta är ytterligare ett i raden av
exempel på ett omöjligt system. Allt sedan EU:s vagga har detta projekt aldrig
haft några förutsättningar för att lyckas, framförallt inte sedan euron introducerades.
Den nu uppkomna situationen sätter ytterligare press på ett redan pressat europeiskt banksystem, inte minst gäller detta Deutsche Bank. Under den gångna
vintern flaggade banken för att man inte kan leva med negativa räntor.

Inledningsvis ägnade vi uppmärksamhet åt fördelningen och ackumulationen av
den globala guldtillgången. Vi kunde då se att framförallt Kina och Ryssland
ackumulerat stora kvantiteter av fysiskt guld. Vad är anledningen till detta?
Under efterkrigstiden fram till 1971 var den amerikanska dollarn knuten till guldet i vad som kallas guldstandard. Fram till idag har vi sedan haft vad som kan
beskrivas som petrostandard, dvs USD har varit knuten till och stöttats av att all
global oljehandel skett i USD.
I ett scenario med en utdömd petrodollar som
istället skall ersättas med en ny reservvaluta
kommer högst sannolikt guldet att spela en
viktig roll då en återgång till någon form av
guldstandard är trolig. De som då dikterar
villkoren är de som sitter på stora innehav av
fysiskt guld.
*************************
Det globala paradigmskifte som genom Agenda 2030 etablerades under 2015 i
samband med Hösthögtiderna och tetradavslutningen realiseras nu i allt större
utsträckning. Vi ser hur en interreligiös maktfaktor får ett allt djupare fotfäste
samtidigt som en elit manipulerar de politiska och ekonomiska strukturerna, allt i
syfte att skapa en ny politisk, ekonomisk och religiös världsordning.

Vi behöver knappast skärpa vår hörsel för att redan nu höra hur den globala
fartygsorkestern börjat spela "Närmare Gud till dig”. Det är hög tid att se om sitt
hus eller för att citera vad Greg Hunter alltid avslutar sina veckanalyser med:
Frukta inte, förbered dig mentalt, materiellt men framförallt andligt. Frukta inte,
det är Gud vår Fader som styr.
Allt gott, Rune

