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ZŁOTO I KRYZYS EKONOMICZNY

   „To istotny i ważny temat. Państwa na całym świecie znajdują się w poważnej inflacyj nej recesji, na wszystkich kontynentach, ekonomiści 
zgadzają się co do jednej rzeczy – stare dobre czasy niskich cen przemijają! Załamanie ekonomiczne idzie na cały świat, grożąc Francji, Wielkiej 
Brytanii, Południowej Ameryce, Azji, USA, itd.” – „Co dzieje się z wartością naszych pieniędzy i z naszym wolnym systemem przedsiębiorstwa?”  
„Rząd i eksperci do spraw ekonomii przyznają, że straciliśmy większą wartość naszych pieniędzy, która nadal spada! Powodem nie jest tylko i  
wyłącznie to, że rzeczy drożeją, ale za dolara kupuje się mniej! Niektórzy wierzą, że na końcu USA wkroczy w czas hiperinflacji.  Nie jest to ten 
sam dolar, co w 1929 roku; istnieją pewne rozsądne powody dlaczego”. „W 1933 obywatele USA nie mogli zamieniać dolarów na złoto, a więc 
pewność ludzi w papierowy pieniądz nie była tak silna!” Nasza ochrona była w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, to mówi „Dlatego żadne 
papierowe pieniądze, których nie można zamienić na srebro lub złoto są ściśle niezgodne z konstytucją”. Nasi praojcowie wiedzieli, że jeśli  
odejdą od tego standardu, „inflacja” nadejdzie, prowadząc później do dyktatury i kontroli! –  „Politycy zignorowali to i większość naszych 
wartości już nie ma! Przyglądając się temu bliżej można zauważyć, że wydrukowali za dużo pieniędzy bez żadnego pokrycia! Rząd  
wydrukował i wydał więcej pieniędzy niż ma, czy mógłby mieć z powrotem nawet przez podniesienie podatku! ‘Duże ilości pieniędzy’  
w obiegu są główną przyczyną ‘inflacji’!” (Uwaga redaktora: Później w 1975 można było ponownie legalnie nabyć złoto).

  „Także  przesadzili  oni  z  programem dawania,  miliardy,  które  oddali,  wrócą,  by  ich  prześladować.  Niektóre  nacje  głosowały  za  swoimi 
‘międzynarodowymi prawami’ i pozbawiły nas z naszych rezerw złota, przez co nasz dolar stał się jeszcze bardziej tańszy!” – „Obcokrajowcy 
mogli domagać się złota, aż do 1972, za nasze dolary, a kiedy dowiedzieli się, że dolar USA nie był już zamienny, kupowali tym złoto w Europie,  
a więc cena złota podskoczyła,  a wartość dolara spadła!” – „Rządy wydrukowały zbyt dużo papierowej waluty i  to jest jeden z powodów 
tworzenia się inflacji! Więc pieniądz traci i traci na wartości, a ceny rosną i rosną! To otwiera drogę dla dyktatury, pamiętaj Adolf Hitler doszedł  
do władzy po inflacyjnym bankructwie w Niemczech!” „Cała ekonomia i rząd mogą zostać przejęte przez ten sam rodzaj dyktatury!” (Przeczytaj 
Ap. 13:11-18 oraz Ap. 6:5-8) – „Ta inflacja połączona z niedoborem i głodem może całkowicie przynieść silną kontrolę! Również przestępstwa i  
przemoc bardzo wzrosły, podczas niszczącego czasu w Niemczech! W czasie tego okresu chaosu, Hitler zaczął dochodzić do władzy!” także  
więcej inflacyjnej przemocy nadejdzie! „Recesje przerodzą się w depresję, a z tego powstanie nowy światowy system, potem powróci dobrobyt, 
lecz ostatecznie doprowadzi to do znaku antychrysta!” (Łukasz 17:27-29 – Ap. 13 – Dan. 8:25) „Wtedy głód przerażająco wzrośnie podczas  
Ucisku!”

   „Dołączmy tutaj ważną rzecz. Jaki był sposób Biblii na postępowanie w sprawach z handlu i ekonomii? Abraham i Józef dali dobry przykład,  
mimo tego, wiele innych Pism także to potwierdza! (Przeczytaj Rdz. 23:16 – Rdz. 24:35 – Rdz. 43:21 – Rdz. 44:8 – dobry przykład, Rdz. 47:14-
27). Ci wielcy prorocy używali swoich bogactw we właściwy sposób. – Ale w Jk. 5:1-6 pokazuje, że źli ludzie naużywają tego, a potem Bóg  
przyniesie osądzenie na koniec czasu”.  „Ekspert finansowy od waluty oraz doradca finansowy wielu olbrzymich przedsiębiorstw i rządów  
zagranicznych powiedział, że nadchodzi nowa waluta i nowy system. Uważa on, że inflacja będzie nadal wzrastać wraz z dewaluacją (obniżką)  
dolara. W przyszłości przewiduje on prawdopodobnie więcej paniki na giełdzie.  „Wszystkie te wydarzenia, niedobory, głody występujące 
na świecie mogą ostatecznie doprowadzić do powstania państwa policyjnego i wprowadzenia stanu wojennego!” (Ap. 13) „Wtedy 
pojawi się jeździec ucisku na czarnym koniu (Ap. 6) przynosząc wstrząsy w gospodarce i głód!”

   „Nie piszę przeciwko dolarowi USA, wydaj to używaj tego do Ewangelii, tak długo, jak to (pieniądz) działa; ale to, co mówimy oznacza, że  
zboczyli oni  z konstytucyjnego standardu i  ludzie zostali  oszukani znacznie na ich wartości!” „Również USA traci wartość ich moralności,  
zmierzając do grzesznego, katastrofalnego przewrotu! Te słowa mogą podsumować cały artykuł, ‘boom’ i ‘fiasko’”. (Również zwoje przewidziały  
to dawno temu, wszystko o czym była mowa powyżej, i pojawi się jeszcze więcej wydarzeń!)
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