
Lindsey Williams  -  Kanalen till ”Eliten” 

Få personer har under senare år officiellt blivit så ifrågasatta, utskrattade och hånade som pastor Lindsey 
Williams. I takt med att situationen i Nord-Afrika och Mellanöstern nu eskalerar och oljepriserna skjuter i höjden 
verkar dock kritiken att allt mer avta. Nästan all den information som Williams förmedlat finns i en bok publicerad 
under 1980-talet samt på DVD och You Tube och då naturligtvis på engelska språket. Jag skall här försöka ge en 
kortfattad sammanfattning av vad det är Williams vill förmedla och vilken utveckling han menar världen står inför 
de närmsta två åren. Den redogörelse jag här gör är information och analyser som Williams framför och inte 
nödvändigtvis helt överensstämmande med mina egna. Mina kommentarer är i fortsättningen med blå text. 
Givetvis måste vi pröva allt och allt skall sättas in i sitt sammanhang. 

I början av 1970-talet reste Lindsey Williams till Alaska för att tjänstgöra som pastor vid byggandet av The Alaska-
Pipeline. Under cirka tre år fick Williams en unik insyn i det tankesätt, den moral och de planer som präglade 
inflytelserika personer inom oljebranschen. Några få av de då knutna kontakterna har Williams sedan uppehållit 
och det är ett par av dessa personer som under de senaste åren givit honom den inside-information från Eliten 
som blivit så kraftigt ifrågasatt. Williams menar att det finns en liten grupp personer som styr världsutvecklingen. 
Den innersta kärnan består av cirka 25 till 30 personer men hela den grupp som Williams kallar ”Eliten” är 
naturligtvis betydligt större. Det allmänt mer utbredda begreppet för att beskriva denna grupp, som egentligen 
består av olika undergrupper, är New World Order (NWO) eller den nya världsordningen . Många har undrat 
varför dessa personer skulle lämna ut denna information om vad de tänker genomföra och i vilket syfte. 
Förklaringen till detta är att ”Eliten” har en helt annan moral än den vi själva försöker leva efter. Deras gud är 
satan och det är honom de tjänar när de skall försöka förändra världen in i en ny tid (NWO) som helt ska 
underkastas satan och där ”Eliten” skall vara ett styrande toppskikt. En viktig del av deras ”moral” är att de genom 
vissa kanaler skall ge en förhandsinformation om vad de tänker genomföra. En av deras viktigaste 
informationsvägar är media i allmänhet och Hollywoods filmindustri i synnerhet. Man skickar ut vad Williams kallar 
”Buzz-words” (ryktesord, skvaller) som ger en förhandsvink om vad som komma skall. Ett exempel på detta är 
förvarningen om 9/11 och händelserna kring World Trade Center.              

                                                                                                                     

Williams publicerade i bokform redan på1980-talet den information som han under sitt arbete i Alaska 
tillgodogjorde sig, dock utan att skapa någon större uppståndelse. Det var först under sommaren 2008 när 
oljepriset steg till rekordhöga 140 dollar per fat som kritiken mot honom tilltog. Anledningen var att han påstått att 
priset inom några månader skulle sjunka till 40 dollar och det var i samband med detta som det hela tog fart och 
han blev offentligt hånad och utskrattad. Men det visade sig snart att Williams hade rätt, fram till årsskiftet 2008-
09 sjönk priset från 140 dollar till runt 40 dollar per fat. Williams har hela tiden hävdat att han inte är någon profet 
utan endast vidareförmedlar den information han får från ”Eliten”. Han är också övertygad om att det var Guds 
mening att han skulle hamna i Alaska och att hans uppgift nu är att föra ut denna information som ”Eliten” förser 
honom med, ”allt är Guds försyn” säger Williams. Vi bör observera att mycket av det Williams säger är i linje med 
det som David Wilkerson talat om i sina böcker. Williams ger dock en mycket mer detaljerad bild av 
händelseförloppet 

Under 2009 delger Williams mer information om den kommande utvecklingen. Han säger att under de kommande 
cirka två åren kommer oljepriset att mestadels pendla mellan 70 och 80 dollar per fat. I börja av 2011 kommer 
sedan priset att successivt börja stiga och under 2012 nå en nivå på mellan 150 och 200 dollar. Detta kommer att 
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medföra en kollaps av den amerikanska dollarn. Den enda ”valuta” med substans kommer att vara olja. Även 
första delen av denna förutsägelse har i det stora hela besannats. Intressant är också att Williams i oktober 2010 
förkunnar att 2011 kommer att inledas med oroligheter och turbulens i Mellanösternområdet det kommer dock inte 
att bli något regelrätt krig, inte ens med Iran. Här kan man även med bästa vilja i världen inte säga annat än att 
Williams har träffat mitt i prick.  

Den 22 och 23 februari 2011 släpper så Williams ytterligare information och då helt färsk sådan som han bara 
något dygn tidigare fått från sin källa inom ”Eliten”. Kortfattat kan man säga att här beskrivs hur ”Eliten” under de 
närmsta två åren tänker driva världsutvecklingen i deras egen önskade riktning och på så vis i förlängningen 
skapa möjlighet att kontrollera hela världen både ekonomiskt och politiskt.  Mantrat som ”Eliten” ideligen upprepar 
är “The name of the game is control” Denna nyvunna vetskap om ”Elitens” planer var så omskakande för Williams 
att som han själv säger ”jag var i chocktillstånd under något dygn”. För att rätt kunna förstå och mera i detalj 

förklara det Williams nu presenterar krävs det att vi 
först gör en kort historisk tillbakablick. Under 1970-
talet började USA:s budgetunderskott och därmed 
också skuldbördan att öka allt mer. För att lösa denna 
problematik söker bland andra Henry Kissinger 
lösningar hos de oljeproducerande OPEC-länderna i 
Mellanöstern. Ur detta kommer så den 
överenskommelse som gällt allt sedan dess och som 
skapat förutsättningar för ett försvar av den 
amerikanska dollarn. 

I stort går det hela ut på att USA förbinder sig att köpa 
olja av arabländerna och i utbyte får man försäkringar 
från de oljeproducerande länderna om förvärv av de 
amerikanska statsskuldsväxlarna och likvärdiga 
värdepapper. Denna deal har nu gällt i över 30 år, 
frågan är då vad som händer om dessa 
förutsättningar rubbas. Just detta scenario ser vi nu 
inledningen på genom händelserna i Nordafrika och 
Mellanöstern. Turbulensen skapar snabbt stigande 
oljepriser. Williams menar att de röster som höjts för 
att CIA skulle ligga bakom händelserna i Egypten har 
fel, det är i stället ”Eliten” som skapat förutsättningar 
för turbulensen, delvis med hjälp av Muslimska 
brödraskapet (MB). Denna organisation beskrivs av 
Williams som infiltrerad av ”Eliten” och MB utnyttjas 
för närvarande för att uppnå önskade resultat i 
Nordafrika och Mellanöstern. Enligt min mening kan 
det till viss del finnas likhetstecken mellan CIA och 
”Eliten” 

                                                                                  
Den fortsatta utvecklingen beskrivs av Williams som en eskalerande turbulens i hela Mellanöstern. Inget land av 
betydelse kommer att undkomma. Vi kommer att få se även de stora oljeproducenterna Saudiarabien och Iran 
dras in i den pågående processen. När vi kommit dit hän börjar det hända stora saker, tillgången på olja minskar 
drastiskt på världsmarknaden. Detta får till följd att oljepriset skjuter i höjden och planen är att det under senare 
delen av 2012 skall ha nått en nivå på mellan 150 och 200 dollar fatet, troligen kan vi även få se nivåer över 200 
dollar. Det höga oljepriset får i sin tur till följd att den amerikanska ekonomin börjar skaka i sina grundvalar. 
Medelamerikanen har med ett bensinpris på upp till 10 dollar per gallon (dagens pris mellan tre och fyra dollar) 
inte längre råd med bilåkande, infrastrukturen drabbas hårt då alla transporter får vidkännas kraftiga prisökningar 
vilket i förlängningen ytterligare fördyrar de redan höga matpriserna. Till detta kommer sedan att man inte längre 
klarar avbetalningar och räntor på sina huslån, Williams menar att i slutet av 2012 ägs stora delar av den 
amerikanska hus- och fastighetsmarknaden av ”Eliten”.   

Samtidigt kommer vi att se en drastisk minskning i arabländernas inkomster beroende på minskad oljeexport, 
vilket resulterar i att man slutar köpa amerikanska värdepapper. I detta skede kan man anta att även andra 
länders, inklusive Kinas, stöd för den amerikanska dollarn upphör. Katastrofen är nu ett faktum, den amerikanska 
dollarn faller som en tegelsten och blir så gott som till intet gjord över en natt. Williams säger att när vi når denna 
punkt är alla värdepapper utställda i US-dollar inklusive dollarsedlarna helt värdelösa, de representerar nu endast 
det pappersvärde på vilket de är skrivna. De enda investeringar som nu håller måttet är innehav av fysiskt guld 
och silver. Vill minnas att Wilkerson talat om att även guldhamstrare skall lida stora förluster. Det är möjligt att 
Wilkersons ”Urgent Message” från mars 2009 just handlar om det Williams här talar om och som kommer att 
drabba världen i allmänhet och Amerika i synnerhet .” En omstörtande katastrof håller på att hända. Det kommer 
att vara så skrämmande, vi kommer alla att darra – till och med de mest gudfruktiga av amerikaner”. 

Stapeldiagrammet visar den ökande amerikanska 
statsskulden från 1940 tom 2010 . Förutsättningen för att 
denna process skall kunna fortgå är att det finns köpare till 
de aktuella statspappren.

 



Arabländerna är nu ordentligt grundlurade. 
De har dåligt med olja till försäljning på 
grund av oroligheter i respektive land, 
oroligheter som resulterar i sabotage och 
skadegörelse mot viktiga oljeanläggningar, 
samtidigt sitter man inne med en ansenlig 
mängd helt värdelösa amerikanska 
statspapper. Här kan vi observera en 
intressant parallell med vad Wilkerson 
säger: ”Arabländerna kommer att drabbas 
hårt”, citat från boken Synen sidan 13.  

Ett par viktiga tillägg till scenariot ovan är 
att Amerika under sin egen jord äger 
tillgångar på olja som är större än OPEC:s 
samlade oljetillgångar. Denna olja har 
under de gångna decennierna medvetet 
inte utnyttjats då detta hade spolierat den 
amerikanska skuldsättningen och den av 
”Eliten” planerade kollapsen av den 
amerikanska ekonomin. Dessa 

oljereserver skall först tas i bruk av ”Eliten” efter det att dollarn kollapsat och importen från arabländerna upphört. 
Kostnaderna att utvinna denna olja beräknas till 16 dollar per fat men kommer av ”Eliten” att säljas till det utfattiga 
amerikanska folket för 200 dollar. På så sätt kan man styra inte bara amerikanen utan i förlängningen även resten 
av världen.”The name of the game is control”. Ett andra tillägg som är viktigt att observera är att varken Ryssland 
eller Kina kommer att vara indragna i problemen runt den världsvida bristen på olja. Nyligen avtalade länderna om 
att Kina i fortsättningen skall köpa olja och gas från det i detta avseende självförsörjande Ryssland. Betalningen 
är dock inte tänkt att ske i dollar. Williams har under det senaste året påpekat att man skall vara mycket 
observant på Kina och Ryssland.  

Williams har mött viss kritik för att han inte tydligare fokuserar på Evangeliet i sina framträdanden. Man skall 
förstå att Williams i första hand vill, i den mån det är möjligt, hålla det amerikanska folket så skadeslöst som 
möjligt i de katastrofer som enligt Williams ligger framför dem. Att i exempelvis ”Alex Jones Show” försöka 
evangelisera i en mer utpräglad form skulle nog framstå som rent av kontraproduktivt då syftet med deltagandet 
hos Jones i första hand får ses som en möjlighet att nå så många lyssnare som möjligt. I kristna radiokanaler har 
Williams haft ett betydligt större fokus på Evangeliet men dessa kanaler når dessvärre en betydligt mindre 
lyssnarskara. Vi kan dock notera att Williams medverkan hos Alex Jones 23 februari 2011 avslutades med att 
Williams uppmanar lyssnarna att så fort som möjligt få rätsida på sin andliga tillhörighet . Han ger en uppmaning 
till lyssnarna att så fort programmet är slut så gå ner på era knän och tala om för Jesus Kristus att ni accepterar 
honom som er personlige frälsare och att ni vill bli födda på nytt. Mvh Rune 
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