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Under vår tidiga historia var byteshandel ett vanligt betalsystem. När valutor
började att införas motsvarade i allmänhet en valutaenhet ett visst fast värde,
vanligen i form av att mynten tillverkades av en metall eller metallegering.
Mynten präglades vanligtvis i guld, silver eller koppar, alternativt legeringar av
dessa metaller. I takt med att banksystemen utvecklades tillkom under 1600-talet
också de första sedlarna. Valutorna har under långa perioder varit värdesäkrade
genom att i varierande grad ha varit knutna till ädelmetaller. Efter WWII skapades
Bretton Woodssystemet där deltagarländernas valutor fram till 1971 fixerades till
en fast växelkurs gentemot den amerikanska dollarn som i sin tur garanterade
en inlösen i fysiskt guld.
När president Richard Nixon i augusti 1971 offentliggjorde beslutet att den
amerikanska dollarn omvandlats till en fiatvaluta öppnades också möjligheten att
starta sedelpressarna vilket betydde att den globala skuldsättningen gavs potential att ta fart.
Nästa steg i utvecklingen var digitaliseringen av pengar vilket skedde i slutet av
1980-talet och har idag involverat hela världens finanssystem. I stort sett alla
världens valutor är nu digitala enheter som vi kan bevittna som tal på våra
datorskärmar. Bilden nedan är representativ för cirka 95 procent av dagens alla
penningtransaktioner.

Digitaliseringen av våra valutor skapar penningströmmar som globalt sickas med
ljusets hastighet. Praktiskt taget alla pengar lagras nu i cyberrymden och inte
som tidigare i bankvalv. Samtidigt betalas den stora majoriteten av våra inköp
och övriga transaktioner med bankkort/kreditkort eller direkt via något slag av
dator.
Bruket av pengar har omvandlats från ett ekonomiskt värde (silver och guld) till
ettor och nollor i våra datorer. De digitaliserade valutorna har blivit ett verktyg för
att manipulera de globala marknaderna. Fenomenet dyker upp i flera sammanhang, alltifrån sedelpressarnas QE-politik till manipulationen av viktiga
råvaror, inklusive ädelmetaller. Vi har alla manipulerats in i ett system som vi inte
kan ta oss ur. Elitbanksters har smugit på oss ett system som är ämnat att
kontrollera hela vår framtid.

Kriget mot kontanter är nu en global och eskalerande realitet. En förutsättning för
en total kontroll av medborgarnas kapital är att helt utrota förekomsten av
kontanter. Globalisternas första stora test av detta kontrollsystem såg vi på
Cypern 2013 då man iscensatte en första så kallad bail-in. Över en natt förlorade
bankkunder stora summor av sitt insatta kapital. Räknat i underkant försvann
minst 10 miljarder US-dollars från dessa konton. Senare uppskattningar tyder på
att vissa kunder kan ha förlorat mellan 60 och ända upp till 75 procent av värdet
på sina bankkonton.
Nästa steg i regelverket för konfiskation av inlånade bankmedel togs under
november 2014 i samband med G-20 mötet i Brisbane, Australien. Där beslutades att bankernas inlånade kapital nu skall behandlas endast som en del i
bankernas kapitalstruktur vilket betyder att de kan användas eller beslagtas för
att täcka även megabankernas satsningar när dessa gått fel, en bail-in sätts i
verket. (Riksgäldens info gällande det nya regelverket kan läsas här).
******************************
Under 2016 har invånarna i ett flertal länder fått känna på begränsningar gällande
tillgången på kontanter eller förslag till begränsningar. Det gångna året har också
inneburit planer som syftar till införandet av e-valutor.
I november 2016 förbjöd Indien alla 500- och 1000 rupiersedlar (1000 rupie =
cirka 70 SEK) vilket innebar att man förbjöd 85 procent av all valuta i omlopp.
Officiellt var den huvudsakliga avsikten med åtgärden att få slut på en betydande
skatteflykt och att driva ett kontantdominerat samhälle i en digital riktning.
Nytryckta 500- och 2000 rupiesedlar skall senare ersätta de gamla sedlarna.
Intentionen att överföra stora delar av ekonomin från kontanter till digitala konton
i samband med att de förbjudna sedlarna lämnades in på bankkontoren skapade
dock turbulens och åtgärden åstadkom ett kaosliknande tillstånd för hela den
indiska ekonomin. Många villrådiga indier föredrog fysiska guldförvärv vilket
under en tid fick det indiska guldpriset att mer än fördubblas jämfört med den
officiella Comex-manipulerade prissättningen. Bilden visar guldrush i Pune, Indien november 2016.

Förutom Indien finns idag en rad restriktioner gällande kontanter och dess användning. Här följer några exempel.
Vintern 2016 beslutade ECB att inte längre ge ut några sedlar i
valören 500 euro. Endast några timmar senare föreslog Larry
Summers, tidigare amerikansk finansminister, att tiden var inne för
att slopa sedlar i valören 100 US-dollar. Summers menade också
att en sådan åtgärd endast skulle innebära början på en kontantjakt
i större skala.

Förutom ECB:s sedelrestrektioner har flera länder inom EU begränsningar gällande en övre gräns för kontanttransaktioner.
Hårdast är Frankrike, Italien, Portugal och Spanien med vardera en
övre gräns på 1 000 euro följt av Grekland med 1 500 euro.
Övriga EU-länder med varierande kontantbegränsningar är Bulgarien, Polen och Rumänien.
USA och Canade är också länder som utmärker sig beträffande en
liten kontanthantering.
Även den israeliska tidningen Arutz Sheva hade för ett par år sedan,
följande rubrik, Kommer Israel att vara världens första kontantlösa
samhälle.

De skandinaviska länderna har ännu inte några lagstadgade restriktioner mot
användandet av kontanter. Sverige tillsammans med Danmark anses dock vara
världens mest kontantlösa samhällen.
Alla som någon gång under senare år gått in på ett svenskt bankkontor och
försökt att få lyfta exempelvis 10- till 20 000 kronor i kontanter från eget konto
(om kontoret överhuvudtaget hanterar kontanter) är nog väl medvetna om hur
svårt det kan vara att få denna tjänst utförd. Vanligtvis betraktas man mer eller
mindre som kriminell under dessa omständigheter och riskerar bland annat att få
frågan vad pengarna skall användas till.
******************************
Som tidigare nämnts är ett kontantlöst samhälle en förutsättning för ett maktfullkomligt styre med total kontroll. Med ett dylikt system öppnas bland annat
möjligheten till vad IMF tidigare lyft som en tänkbar möjlighet, en engångsskatt
på privata förmögenheter. I sin oktoberrapport Taxing Times från 2013 heter det
bland annat:
Den kraftiga försämringen av de offentliga finanserna i många länder har
återupplivat intresset för en "kapitalskatt"— en engångsskatt på privata förmögenheter – som en undantagsåtgärd för att återställa en hållbar skuldnivå.
Med medborgarnas tillgångar enbart på digitala bankkonton öppnas en mängd
övriga styr- och kontrollmöjligheter för den globala eliten. Man kan övervaka och
registrera samtliga förflyttningar av pengar. Därtill kommer att man kan på varje
transaktion lägga vissa avgifter eller skatter.
Globalisternas viktigaste maktmedel i ett kontantlöst samhälle är dock tveklöst
förmågan att tvinga folk att konsumera utan att behoven föreligger. Idag har vi
historiskt extremt låga räntenivåer, runt noll eller till och med minusräntor. I ett
kommande scenario med negativa räntor som sjunker tillÅter
en outhärdlig nivå har
människor valet mellan att konsumera sina pengar eller att se dem erodera i takt
med tärande minusräntor som i förlängningen äter upp majoriteten av besparingarna.

I dagsläget föreligger ett fåtal utvägar som eventuellt skulle kunna eliminera
globalisternas maktkontroll. De enklaste och mest lätthanterliga är fysiska investeringar i guld och silver samt kryptovalutor varav bitcoin är den mest kända.

Även med dess investeringar föreligger vissa risker. Kryptovalutor kommer sannolikt att utsättas för konkurrens från det etablerade banksystemet och riskerar i
den mån det är möjligt att i en krissituation kriminaliseras. Värdet på dessa valutor
kan också utsättas för kraftiga fluktuationer vilket också kan äventyra bruket.
Vad gäller investeringar i ädelmetaller kan ett par riskfaktorer skönjas. En är så
kallade konfiskationer. Beskrivningar av 1900-talets guldkonfiskationer kan läsas
här.
1933-års amerikanska guldkonfiskation gällde i huvudsak guldmynt och varje
medborgare hade rätten att även fortsättningsvis äga guldmynt till ett värde av
100 US-dollar (i dagens penningvärde motsvarande cirka 15 000 SEK).
En konfiskation är i dag mindre trolig och kommer troligtvis i första hand då att
gälla USA. Den största riskfaktorn för innehavare av fysiskt guld och silver är
sannolikt att vid en eventuell avyttring få vidkännas en betydande avgift/skatt.
******************************
Utan att ta någon politisk ställning kan vi konstatera att de kriminella globalisternas agenda under det senaste året stött på bakslag i form av brexit, Trumps
seger i presidentvalet samt förluster i den italienska folkomröstningen gällande
konstitutionen. Elitisterna kommer dock att återkomma med förnyad kraft, sannolikt efter en global finansiell krasch.
Med Bibeln som facit vet vi ju med säkerhet att denna globala elitistiska ondska
under en tid kommer att regera och människorna kommer att fångas i en satanisk
kabal. Ett vilddjurssystem där individen inte längre har kontroll över sitt eget liv.
******************************
Ur vårt kristna Bibelperspektiv och med vetskapen om vad vi nu studerat är det
frapperande men knappast förvånande att Vatikanen med påve Franciscus i
spetsen nu inte enbart agerar som självutnämnda experter på det globala klimatet
utan har nu även lanserat sig som världsomspännande auktoriteter inom ekonomi
och internationell penningpolitik.
Vatikanens organ för Rättvisa och Fred har utfärdat ett 18-sidigt dokument
“Towards Reforming the International Financial and Monetary Systems in the
Context of a Global Public Authority”. I dokumentet krävs bland annat åtgärder för
inrättandet av en överstatlig myndighet för övervakandet av internationella
monetära frågor. Fritt översatt säger man:
I själva verket kan man se ett framväxande krav på ett organ som kommer att
fungera som en "Central världsbank" vilken reglerar flödet och systemet av
monetära utbyten och som liknar vad de nationella centralbankerna utför.
Vidare heter det att en världsbank behövs eftersom institutioner som IMF har
misslyckats med att ”stabilisera världens finanser ”. Tillkortakommanden har även
visat sig i att styra över finansinstitut som har blivit föråldrade och oftast alltför
ineffektiva för att kontrollera massorna.

Påve Franciscus medger dock att det utarbetade förslaget om en central monetär
myndighet kommer att innebära en förlust av suveränitet och självstyre för
nationerna men en sådan ”kostnad” är väl värd de övergripande samhälleliga och
ekonomiska vinsterna.

Man står helt mållös inför dessa uttalanden. Det Vatikanen här gör är att för andra
gången under ett drygt år agera redskap åt de onda globalistiska krafter som
genom manipulation och mygel försöker lägga hela världen under sina fötter.
Under 2015 skedde vad som närmast kan beskrivas som ett paradigmskifte inom
den Romersk Katolska Kyrkan (RKK). Efter att tidigare haft en officiell hållning
inriktad mot att i huvudsak ägna sig åt andliga frågor riktas kraften nu i stor
utsträckning mot agendor gällande global politik i allmänhet och klimat och
ekonomi i synnerhet.
Observera då också att inledningen på denna nyorientering officiellt skedde
samtidigt med den sista förmörkelsen i 2014/15-års Högtidstetrad och 2015 års
avslutning av Hösthögtiderna med Lövhyddofirandet. De många som ifrågasatt
den profetiska betydelsen av denna Högtidstetrad kanske bör rannsaka sin
inställning ytterligare en gång.
Påvens medverkan vid FN:s godkännande av Agenda 2030, hans båda Encyklika, Evangelii Gaudium (2013) och Laudato si (2015) samt det nu aktuella
18-sidiga dokumentet med krav på en global världsbank har en tydlig inriktning,
att vara en viktig medspelare i inrättandet av en ny satanisk världsordning.
Se även Vatikanen politiseras.
Upp 17:3 Och han förde mig i Anden bort till en öken, och jag såg en kvinna sitta
på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn, det hade sju
huvuden och tio horn. 4. Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och
smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. I sin hand hade hon en bägare av
guld, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. Något som är avskyvärt.
5. På hennes panna var skrivet ett namn: Hemlighet, det stora Babylon, modern
till skökorna och till skändligheterna på jorden.
Samtidigt med dessa tydliga profetiska tidstecknen ser vi en skrämmande likgiltighet från den stora majoriteten av våra kyrkor och från de flesta av våra
pastorer som sedan länge verkar ha hamnat i en djup sömn beträffande den sista
tidens Bibliska skeenden.

Allt Gott, Rune

