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ŚWIATOWY KRYZYS MONETARNY 

„Spójrzmy w przyszłość, a także na wydarzenia mające obecnie miejsce. Państwa cierpią z powodu międzynarodowego kryzysu 
monetarnego, są one w zakłopotaniu i w dezorientacji! Człowiek o  okrutnym obliczu (bestia) rozumiejący tajemne rzeczy pojawi się  
w  samym  środku  światowych  problemów!”  „Zostało  powiedziane,  że  w  historii  państwo  może  przezwyciężyć  kryzys  i  wyjść 
silniejszym, lecz nie było jeszcze państwa, które trwałoby kilka lat z rzędu z dwucyfrową inflacją i pozostało demokracją! Całkowicie 
poza kontrolą, inflacja ostatecznie przyczynia się do bankructwa wszystkich, wliczając rząd! Produkcja zaczyna być zatrzymana i  
pojawia się chaos! Jedyną alternatywą (wyborem) jest dyktatura, by przywrócić porządek!” „Kiedy USA utraci swoją wolność, nie  
zostanie ona nigdy przywrócona. Jest to historyczny fakt!”

„W przyszłości,  kilka  głównych rzeczy do  zaobserwowania,  które  napotkają  świat  i  ten  naród to   niedostatki,  kryzys  pracy  i  
narodowy dług. Będziemy mieć recesję i inflację pomieszaną z dobrobytem do czasu, gdy z kryzysu antychryst przywróci dobrobyt na 
ograniczony okres czasu!” – „Bez wątpienia nadchodząca ekonomiczna burza przesunie się, lub redystrybuje bogactwa w ręce 
systemu Babilonu na poziomie super kościoła  i  państwa!”  – „Rząd mógłby użyć nadchodzący kryzys, jako wymówkę, by 
ostatecznie nadać określone płace oraz kontrole cen pod  systemem bestii!” (Ap. 13:15-18) – „Także w przyszłości wystąpią 
ekstremalne, różnego rodzaju światowe braki (głód), wchodząc do Ucisku i pogorszenie się sytuacji; nawet wtedy, dobrobyt  
nie  będzie  wiele  znaczył  w  obliczu  wielkich  niedoborów!  A  co  pozostanie,  będzie  kontrolował   system  bestii,  przez  
numeryczny system!”

Poważany ekonomista powiedział, że ogromne ekonomiczne konwulsje (drgawki) mają zamiar zniszczyć całą strukturę finansową 
świata  i  wpłynie  na  Stany  Zjednoczone!  Końcowym  rezultatem  będzie  recesyjna,  i  inflacyjna  depresja,  której  wielkości  nigdy  
wcześniej nie doświadczono. Miliony ludzi będzie bez pracy, miliony będą głodne. Bunty, zabójstwa i grabieże pokryją narody! – „To z 
pewnością może nastąpić blisko zbliżającego się Wielkiego Ucisku, do czasu przywrócenia dobrobytu (nowego systemu) i  
zapanowania nad chaosem!” – „Także później, zbliżając się do Wielkiego Ucisku, choroby zaczną nękać życie wielu milionów ludzi!  
Miasta  będą  jak dżungle   dotknięte  przez  wpół-zagłodzonych ludzi,  polujących  na słabszych,  starszych i  bezbronnych!  Nastanie 
natarczywy głód młodych, niewinni spoglądający ciemnymi, zapadniętymi oczami, błagającymi o odrobinę jedzenia, którego nie ma,  
by im dać!” „Ziemia jest ‘oznaczona’ i na końcu Ucisku jedzenia będzie nie wiele, przez co  Wojna Armagedon będzie promowana!” „W  
czasie Ucisku, z jednej strony jest dobrobyt, a z drugiej strony głód!” – „W przyszłych dniach będziemy mogli zobaczyć w małym  
stopniu to, co wydarzy się w dużej mierze w późniejszym czasie!”

„Chociaż  Oblubienica przejdzie  przez  pewne ciężkie  próby i  chwile,  nie dostąpi  ostatniej  części  Wielkiego Ucisku!”  –  Możemy 
jeszcze dodać, zanim pójdziemy dalej, że pieniądz bez żadnego „pokrycia” stanie się ostatecznie bezwartościowy, jeżeli się tego nie  
naprawi, a więc daj teraz to co masz na ewangelię, a resztę użyj na swoje potrzeby. Jeżeli inflacja nie zostanie zwalczona, wartość tego  
deprecjonuje się. – (Cytat) „Thomas Jefferson kiedyś ostrzegał, wierzył, że instytucje bankowe są bardziej niebezpieczne dla  
naszej wolności, aniżeli wojska w gotowości. Jeżeli Amerykanie pozwolą prywatnym bankom kontrolować nakład waluty, po 
pierwsze przez inflację,  a następnie przez deflację,  banki i korporacje, które wyrosły wokół nich, pozbawią ludzi całego 
majątku aż do momentu, gdy ich dzieci obudzą się jako bezdomni na kontynencie, który został podbity przez ich ojców”.  
Część 1 , Encyklopedia Jeffersona) „Możemy dodać to, że później ten nadzwyczajny kościół (system Babilonu) posiądzie kontrolę 
nad wszystkimi bankami na szczeblu kościelnym i państwowym”. (Ap. 13:10-18) – „Prezydent James Garfield powiedział, że ten, kto 
kontroluje finansami państwa, kontroluje państwem”. – „Również finansista Amschel Rothschild kiedyś powiedział, dajcie mi kontrolę 
nad ekonomią państwa, a nie będę zważał, kto pisze prawa”. – „W kolejnych kilku latach, będziemy na krawędzi narodowego wstrząsu, 
prawdopodobnie nie widzieliśmy jeszcze niczego porównywalnego z nadchodzącymi ekonomicznymi warunkami na skalę światową!”

„Wszystkie  narody  są  gotowe,  by  zjednoczyć się  pod jednym rządem  i  jednym  olbrzymim  komputerem! Jak  wiemy,  Bóg ma 
zapisane imiona swoich dzieci w Księdze Życia, a szatan zapisze swoich zwolenników w swojej księdze śmierci!  Bez wątpienia 
olbrzymi elektroniczny komputer z „postacią bożka”, będący na topie z imieniem i numerem jego zwolenników! Ci, którzy nie przyjmą 
numeru lub znaku od tego „elektrycznego (ognistego) światła” zostaną zabici!” (Ap. 13:15-18) – „Również każdy dom lub osoba mogą 
być zmuszeni, by przyjąć mniejsze wizerunki komputerowego bożka, by być pod kontrolą w czasie kupowania i sprzedawania!” „Bel 
pochłonął narody!” (Jer. 51:44) – „Daniel widział dziwnego boga z nim, najwyraźniej „wizerunek bożka” w postaci komputera, 
„bóg nauki!” (Dan. 11:38-39) – „Szatan był również stworzony z podobnych świateł!” Ez. 28:13-16, 18. „Powstanie również 
kościelny wizerunek dla bestii, innymi słowy postępujący tak, jak system bestii przed nimi!” (Ap. 13:11) „Pamiętaj również  
średni  złoty  wizerunek,  który  Nabuchodonozor  postawił  w  Babilonie!”  (Dan.  3:1-4).  Biblia  mówi,  że  Bóg  obdarzy  i 
pobłogosławi swoim dzieciom nawet w ciężkich czasach.

Bóg błogosławi, kocha i prowadzi cię,

Neal Frisby
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