(3) THE GREAT RESET – DEN KOMMANDE EKONOMISKA KRISEN
Nu hoppas jag ni läst de första 2 budskapen innan så ni hänger med tankegångarna där allting är på
väg att leda fram till klimax. Bibeln talar om ”ett sista stort uppror” mot Gud och en kommande
uppenbarad laglöshetens hemlighet. (2 Tess 2)
Vi ser nu hur både politiken och ekonomin är i stora svårigheter och det råder en global förvirring.
Historieböckerna beskriver att Hitler kom till makten genom hyperinflation i tyska ekonomin. Om du
tänker efter var 11 september 2001 bilden av ett gammalt system som föll och ett nytt system som
kommer. Det var precis vad de ledande inom New Age sa vid den här tiden: Nu har vi sett att ert
system av kapitalism inte håller nu vill vi ha en ny världsordning. (kommunism) Om du inte visste det
förut så är detta samma sak som ”The Great Reset”. Ekonomin kommer förvandlas helt och hållet vi
ser ett gammalt system de vill förstöra och ett nytt system växa fram. Men detta nya system som
kommer ur askan är väldigt ont och innebär slaveri för världens innevånare.
Vi tror att från ruinerna kommer vi se:
1/ Ett politiskt
2/ Ett ekonomiskt
3/ Ett religiöst system
Bibeln beskriver att det sista rikets uppgång inte kommer att vara uppenbarat för alla utan bara för
de rättfärdiga. De orättfärdiga kommer att dras in det (2 Tess 2) de kommer inte att förstå vad som
sker. De kommer troligen att håna dig och anklaga dig för att hålla på med konspirationsteorier.
Dan 12:9 Då sade han: "Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid.10
Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet
och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det.
Vaddå förstå detta? Han talar om Ändens tid!
De laglösa skall fångas i Babel
De rättfärdiga kommer dra sig ur Babel
På valdagen i USA förra året var det en bild i TIME - Magazine där det stod ”The Great Reset” artikeln
beskrev hur världens ekonomier skulle utvecklas de närmaste åren. Den beskrev Bidens seger över
Trump i USA valet vara knutet till ”The Great Reset” så när Joe Biden vann startade ”The Great
Reset” i USA. Förra delen handlade om WEF (World Economic Forum)
Keith Malcomson säger att de använde Covid 19 som en täckmantel för att genomföra agendan
globalt. Vi måste förstå att ”The Great Reset” är den nya världsordning som alla New Agare talade
om de ville se komma efter 11 Sept 2001. Det är just därför många kallar Covid krisen 11 September
2.0. Du förstår att om det stämmer som jag beskriver nu får New Age tillåtelse av Gud att blomma
ut i full blom. Detta är exakt vad vi tror sker nu över hela världen de som tror de är Gudar eller tror
de skall bli det genom Evolutionen kommer ta över världen för ett kort ögonblick. Det var därför del
1 var så viktig som handlade om Evolutionen.
Men vi som känner Herren vi skall jubla över Herrens verk vi tror inte på Evolutionen.
Psa 92:5 Ty du gläder mig, HERRE, med dina gärningar, jag vill jubla över dina händers verk. (Gud
skapade allting) 6 Hur stora är inte dina verk, HERRE! Hur djupa är inte dina tankar. 7 En oförnuftig
man tänker inte på det, en dåre förstår det inte. (Nej de tror på Evolutionen) 8 När de ogudaktiga
grönskar som gräs och alla ogärningsmän blomstrar, går de ändå mot evig undergång. 9 Men du,
HERRE, är den Högste för evigt.

Bakom World Economic Forum (WEF) är en man vid namn Professor Klaus Schwab som startade det
1971. Klaus Schwab är född 1931 i Hitlers Nazityskland. Tyskland var på den tiden en polisstat som
höll makten genom fruktan och våld med hjälp av hjärntvätt och kontroll. Detta onda system steg
upp ur en ekonomisk kris i Tyskland. Det tredje riket menade Hitler skulle ha makten i 1000 år så han
trodde det var Guds Rike och han var utvald att sätta upp det. Nu växte Klaus Schwab upp där och
hans familj stödde Hitler. Jag tror vi står inför samma saker som gjorde att Hitler kom till makten. Vi
att skåda en hyperinflation sprida sig över hela jorden som kommer att ruinera hela världsekonomin.
Jag tror att när detta sker kommer en fruktan drabba hela världen. Detta är ”The Great Reset” detta
är vad den svarta hästen i uppenbarelseboken beskriver. Känns ganska skönt att veta att Gud har
kontrollen över dessa hästar också.
Upp 6:5 När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: "Kom!" Och jag såg,
och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. 6 Och jag hörde liksom en röst
mitt ibland de fyra väsendena säga: "Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar
(Hyperinflation) och oljan och vinet får du inte skada."
I Juli 1940 uppenbarade Hitlers finansminister planer på en ny ekonomisk ordning inför en samling
av journalister. Han sa att alla valutor i Europa skulle bindas samman med den Tyska vare sig de var
invaderade av dem eller ej. Han sa att de skulle bygga ett eget centrum i Berlin där allting skulle
knytas samman. Hitler lovade nu alla länder i Europa att bygga upp en stadig ekonomi genom att de
slöt sig till honom. Vad har nu detta att göra med ”The Great Reset” lugna er jag kommer fram dit
snart.
Förra gången sa jag att Klaus Schwab och WEF ville starta den 4:e industriella revolutionen. Hans
bok som kom ut 2016 beskrev att gränserna skulle suddas ut och totalt förena den Fysiska –
Biologiska och den Digitala sfären. Det innebär att allt från minsta fluga skall bli digitaliserat och
direkt uppkopplat till nätet i realtid. 2020 skrev Klaus Schwab en ny bok om detta ämne som han
kallade Covid 19 & The Great Reset.
Professor Klaus Schwab från WEF är en mäktig person som alla de stora lyssnar till och följer. Klaus
Schwab själv länkar tydligt Covid 19 med ”The Great Reset” – Covid 19 kommer alltså att föra med
sig ”The Great Reset” globalt. Detta är inga konspirationsteorier de talar om det helt öppet nu men
de som hellre vill ha världen kommer inte vilja att höra på det örat.
När profeterna varnade Israel om kommande katastrofer hade man egna profeter som sa precis
tvärtom. Det här är en förebild på vad som kommer att hända i kyrkan också 1 Kor 10.
2021 kom Klaus Schwab med en annan bok om ”The Great Reset” som handlar om att ett nytt
socialt (kommunistiskt) ekonomiskt system kommer som skall ersätta västvärldens kapitalistiska
system. Med andra ord ”The Great Reset” innebär precis som vi beskrivit innan det gamla systemet
skall raseras och upp ur askan kommer ett helt nytt digitaliserat kontantlöst kontrollsystem eller en
ny världsordning. Det är detta som man har tjatat om många år och talat om bakom stängda dörrar.
Men nu börjar människor få se det på print i klartext vad det innebär. Professor Klaus Schwab ger
oss svaret på vad den nya världsordningen är det är ”The Great Reset”. Det är New Agarnas nya
Evolution och nästa steg för mänskligheten vi skall genom tekniken bli supermänniskor säger dom.

Den organisation de tänker använda till att manipulera fram denna ekonomiska övergång kallas IMF
(International Monetary Fund) Chefen för IMF sa nyss: Bretton Woods håller inte längre. Vi står inför
en ekonomisk kris av sällan skådat mått och den måste vi lösa. (Med The Great Reset)
Bretton Woods var en konferens som hölls i 3 veckor i slutet av 2:a världskriget. Alla 44 allierade
nationerna samlades i USA på en plats som kallades Bretton Woods. De 4 stora bestämde hur det
skulle bli och styra ekonomin i världen för framtiden.
1/ USA
2/ England
3/ Sovjet
4/ Kina
Det var 2 män som ledde de här samtalen och kom fram med den ekonomiska plan som styr
ekonomin fram till våra dagar. Men nu säger IMF – Det håller inte längre!
Harry Dexter White (Usa)
John Maynard Keynes (England)
Keynes var en teknokrat som steg som en raket på den ekonomiska arenan. I Juli 1940 som jag nyss
sa kom Hitlers ekonomiska plan att förena alla valutorna. Den planen fick Keynes se i november 1940
men förkastade den först men efter ett tag accepterade han ¾ av den. Denne Keynes skrev sedan en
bok i början av 30 talet – Den boken handlade om en ny supervaluta som skulle införas i världen
som var högre än någon annan valuta som existerade. Det vill säga riktiga bankpengar som skall
gå ut över hela jorden han ville han en internationell bank med en internationell valuta. Han
beskrev i boken även en internationell polisstyrka som skulle tvinga in detta system i hela världen.
Han beskrev en kommande världsregering med väldiga maktbefogenheter. Han presenterade
denna plan 1941 till den brittiska regeringen och den blev accepterad.
Hur såg det ut på USA sidan då? White var en mäktig person inom skatteväsendet och i december
1941 fick han ett telefonsamtal från högste skattechefen. Han sa att han haft en dröm om en
internationell valuta väldigt lik Keynes på andra sidan Atlanten. Dessa två möttes nu för att föra
samman deras planer till ett. (USA – England) Nu skapades IMF och Världsbanken de låg i
Washington. Man koppade nu allting till USA dollarn och planen på en världsvaluta gömdes undan
bakom stängda dörrar igen men fanns där hela tiden.
IMF skapades för att hjälpa utsatta nationer efter kriget och kunde låna ut stora summor till dem. År
1964 började även IMF tala om en enhetlig valuta för samtliga länder. Från 1971 har världen velat ha
ett Bretton Woods 2,0 då menar man en gemensam valuta. Från finanskrisen 2007 har man skapat
ur ingenting ofantliga summor som bara pumpats in i det ekonomiska systemet för att allt skall
hållas upp ett tag till. Världsbanken och IMF har nu fått en oerhörd makt på jorden över nationerna
eftersom de är långivarna. Runes Hörna på vår sida kan bättre förklara det ekonomiska för det är
inte vår starka sida.
Ord 22:7 Den rike råder över de fattiga, och låntagaren bliver långivarens träl.
Nyss lånade IMF och Världsbanken ut en massa miljarder till Grekland som alla visste stod på ruinens
brant. Varför lånade man ut pengar de aldrig skulle få igen? Hur kommer IMF och Världsbanken att
påverka ekonomin i den kris vi är mitt inne i? IMF är nu den starkaste ekonomiska makthavaren på
jorden. De fungerar som en spindel med sitt nät om du fångas kommer du aldrig ut. De har nu skapat
pengar av ingenting sedan lånat ut dessa pengar till länder över hela världen och inget land kommer
någonsin att kunna betala tillbaka dessa summor. 2008 gick EU och G20 ut och stärkte IMF med

ofattbara belopp så de kunde låna ut ännu mera. Lyssna nu! G 20 samlades 2009 för att införa en
gemensam supervaluta över alla andra valutor som svar på kriserna.
De gav nu IMF makten att införa en sådan valuta i framtiden kan du se vart detta slutar: Pengar är
Makt! IMF har växt i sådan styrka att de kan idka påtryckningar över nationerna och påverka dess
politik. I framtiden sa men denna framtid är här nu detta är ”The Great Reset”. Detta är vad allting
handlar om nu en digitaliserad kontantlös ekonomi med kontroll över länderna.
Från år 2019 till 2021 har IMF lånat ut 320 % mer än världens sammanlagda BNP. Alltså de har lånat
ut 320 X mer pengar än vad värdet av varje nation kan producera årligen tillsammans. Det innebär
att världen har sjunkit så djupt i skuld att den aldrig komma upp ur hålet igen. Varför fortsätter man
trycka sedlar och låna ut då? Jo för sedan när bubblan exploderar kastas hela världen in i en
ekonomisk mardröm tro det eller ej det var meningen.
Från finanskrisen 2008 har politiken i de skuldtyngda länderna direkt dikterats av IMF som är i
händerna på WEF. Det vill säga om inte din regering följer IMF och WEF agenda kommer ditt land i
konkurs. Nu när Covid 19 kom så är det en täckmantel för att skapa en finansiell kris som kommer
drabba vår värld på ett sätt som vi inte ens vågar tänka oss. Om vi tror att allt skall bli bra igen så
har det nyss bara börjat det kan jag lova er.
Tänk efter nu strax innan Covid fanns inte pengar till någonting Försäkringskassan förföljde nästan
människor. Men nu finns det plötsligt pengar till hur mycket som helst. Vart tror ni pengarna kom
ifrån? Sverige lånade internationellt upp sig i pengar som egentligen bara skapades av tryckpressar
utan teckning. Naturligtvis finns det vissa påtryckningar för att få låna de pengarna.
Keith Malcomson: Covid 19 är nämligen en täcknamnet för ”The Great Reset” det råder ingen som
helst tvekan om det för mig men det här är svårt att ta in. Kolla nu vad Keith Malcomson säger och
Runes Hörna håller helt med om detta: Vi kommer att få se WEF och IMF fortsätta samarbeta och
nationer står inför konkurser och tvingas låna ofattbart stora belopp av IMF som är i händerna på
WEF. Fler och fler länder måste låna av IMF som genom WEF sätter krav på dessa länder att gå in i
deras ”The Great Reset” eller Den nya Världsordning.
IMF Chefen där sa ju nyss: Bretton Woods håller inte längre. Vi står inför en ekonomisk kris av sällan
skådat mått och den måste vi lösa. Nu säger Klaus Schwab (WEF) i sin bok ”The Great Reset” hur vi
skall lösa den krisen IMF talade om det är samma kris.
Klaus Schwab och WEF ville starta den 4:e industriella revolutionen där allt kommer förändras.
Hans bok kom 2016 och beskrev att gränserna skulle suddas ut och de skulle totalt förena den
Fysiska – Biologiska och den Digitala sfären. Det innebär att allt från minsta fluga skall bli
digitaliserat och direkt uppkopplat till nätet i realtid. De vill koppla våra hjärnor till datorer.
Köpmännen på Jorden som nu blivit Stormännen på jorden vill sätta ett litet chip på allting och
förena allting genom superdatorer.
Klaus Schwab citeras i sin bok: Den globala ekonomiska katastrofen som vi nu bevittnar har ingen
likhet med något annat i världshistorien. Historien har visat att epidemier har varit som stora
”Resetters” av länders ekonomier och det sociala sammanhanget. Varför skulle det vara annorlunda
då med Covid 19? Han säger att Covid 19 ger oss möjligheten att ”Reset” hela den ekonomiska sfären
i världen som själva kärnan i samhället. Vi citerar vidare Om detta få hålla på länge (Covid 19)
kommer den att bli alla finansiella krisers moder. Att rädda liv vs Ekonomin säger han: att rädda liv
är viktigare än att rädda ekonomin.

De är ute efter att manipulera fram en ekonomisk kris som världen aldrig tidigare har skådat. Är man
ledare i WOF så styr man bakom ryggen både IMF och FN då lyssnar hela världen på vad du säger.
Just nu används även WHO (Världshälsoorganisationen) för att skapa denna ekonomiska kris som de
sedan kan skylla på Covid 19. Han säger vidare att arbetslösheten kommer att överstiga 25 % och 60
% av alla företag vi nu ser kommer att få stänga igen för evigt. Han säger vidare att 50 % av de jobb
vi nu ser typ brevbärare mm kommer att försvinna totalt. Han talar om en stor kris som måste
komma för att en världsregering kommer att accepteras. Bråket om valet i USA och Covid 19 är en
täckmantel för vad de håller på med nu ”The Great Reset”
De vill nu skapa krisen som fäller den gamla kapitalistiska världen samtidigt som de vill stänga dörren
tillbaka dit igen. De kommer med våld om så behövs tvinga på oss ett digitalt ekonomiskt system. De
har redan lyckats få nationer djupt i skuld för att sedan fortsätta att med IMF lån börja påtryckningar
på alla länders regeringar att forma allt i landet efter deras vilja. Det är den vanlige medborgaren
som sitter illa till när snaran dras åt som inte förstår det onda som ligger bakom. Det vi nu ser leder
till diktator fasoner i några onda mäns händer. De kommer troligen dela upp världen i 10 zoner
förenade ekonomiskt politiskt och religiöst.
Jag talar alltså om att mycket snart så kommer vi alla att få se en global hyperinflation bryta ut som
till och med övergår den vi såg i Tyskland. Då kommer ledarna i nationerna tvingas in i ett nytt
system ett digitalt system totalt kontantfritt. Det kommer en digital valuta snart helt styrt av IMF de
talar om att stryka skulder. Men inte dina skulder utan bara de nationer som säger ja till systemet.
Så här skriver Runes Hörna 17/12 – 20 citat: 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.
Rune skrev precis vad Keith Malcomson sa: G 20 samlades 2009 för att införa en gemensam
supervaluta över alla andra valutor som svar på kriserna. De gav nu IMF makten att införa en sådan
valuta i framtiden kan du se vart detta slutar: Pengar är Makt! IMF har växt i sådan styrka att de kan
idka påtryckningar över nationerna och påverka dess politik. I framtiden sa man. Men denna framtid
är här nu! Detta är ”The Great Reset”. Detta är vad allting handlar om nu en digitaliserad kontantlös
ekonomi med inbyggt tvång och kontroll över länderna

Vi hade båda två en syn exakt samtidigt 1990 som vi tolkade då som ett ryskt anfall på Sverige.
Samtidigt fick en syster ett budskap att hon drömde att hela Göteborg kontrollerade av Ryssar. De
kontrollerade allting både i bussar på spårvagnar och affärer. Nu när vi fått ljus över tidsläget kan det
vara så att detta var varning för detta kommunistiska system de tänker tvinga in nationerna in i? Ja
jag tror faktiskt så kan vara fallet. Det som var så tydligt i drömmen var ju att Göteborgs kommunhus
invaderades och 5:an huset var totalt stängt och kolsvart.
Endtime Ministries Irwin Baxter sa: Jag tror inte ett ögonblick på att Sovjet föll ihop på det sätt
västvärlden säger genom ekonomisk ruin om ”stjärnornas krig”. Sovjet föll ihop därför att de redan
innan kommit överens om att upprätta världskommunism. När vi nu ser utvecklingen mot en ny
världsordning blir det ju tydligare och tydligare att planen är att upprätta global världskommunism.
Vem var Mikhaïl Gorbatchev den Sovjetiska ledaren?
1/ Kommunist
2/ New Agare
3/ Han är en förespråkare för den gröna vågen
Irwin Baxter beskriver även den röda hästen i uppenbarelseboken som kommunismen.

