"The Name of the Game is Control"
I den förra Hörnan, När rasar korthuset? tittade vi bland annat på några
enskilda förlopp som var för sig kan bli en utlösande faktor till en finansiell
härdsmälta. Vi skall här försöka att ytterligare konkretisera vad som i
fortsättningen kan tänkas bli en trolig utveckling. Den aktuella rubriken är
numera välkänd för dem som följt med den eskatologiska utvecklingen under de
senaste åren. Begreppet är myntat av de som allmänt brukar benämnas som
Eliten, alternativt The Global Elite eller det något mer vidlyftiga New World
Order, se även konspirationsteorier New World Order.
Artikelns syfte är att försöka förklara Elitens agenda för de kommande åren och
vad uttrycket The Name of the Game is Control syftar på, vilken också är den
viktiga tes som organisationen arbetar under. Delar av artikeln stöder sig i visst
avseende på de uppgifter som pastor Lindsey Williams kontinuerligt erhåller
från en eller ibland två välinitierade personer inom organisationen.
Så långt vi känner till består Elitens kärna av en förhållandevis liten grupp av
högst ett 30-tal personer, därunder finns vad som kan beskrivas som en B-Elit
på uppskattningsvis några hundra personer. I den här artikeln kommer vi att
använda beteckningen Eliten för att beskriva den viktiga kärngruppen.
Viktigt att poängtera är också att den strategi som här beskrivs är Elitens
agenda och den kan som Williams ofta poängterar givetvis fallera. Man tror att
man genom satans kraft kan agera som gudar men självklart är det så att det är
vår Herre som tillåter saker att ske och helt styr den fortsatta utvecklingen.
Många undrar också över anledningen till att Eliten fortlöpande och i förväg
talar om vad deras kommande agenda innehåller. Enligt Williams tänker dessa
personer inte alls som vi gör och bekänner sig till en helt annan etik, väsenskild
från den vi känner från Bibeln. En av deras egna absolut viktigaste etiska regel
och förhållningssätt är att genom vad man kallar Buzzwords (i detta sammanhang närmast, i förtäckta ordalag) invävda i nyhetssändningar, uttalanden, samt
kanske mest i tidigare skeenden även i Hollywoodfilmer, signalera om vad som
komma skall.
Den senast allmänt uppmärksammade ekonomiska händelsen var den som
nyligen inträffade på Cypern. Landets banker hade fram till dess använts som
penningtvätt för nyrika personer från i första hand Ryssland men även för välbärgade från stora delar av övriga världen. Över en natt förlorade de nu stora
summor av sitt rörelsekapital. Räknat i underkant försvann minst 10 miljarder
US-dollars från dessa konton. Uppskattningar har gjorts som tyder på att vissa
kunder kan ha förlorat mellan 60 och ända upp till 77 procent av sitt kapital.

Enligt Lindsey Williams var dessa åtgärder sedan länge planerade av Eliten. De
som här förlorat stora delar av sitt rörelsekapital tvingades nu låna upp
motsvarande summor för att kunna fortsätta sina verksamheter. Lånar gör de
då indirekt från Eliten. Ett sätt att utvidga de skuldsättningar som redan stora
uppgifter krav
tyder
delar av länder, stater, banker etc lider under. Obekräftade
finansiella
också på att Cyperns president dagarna innan uppgörelsen gjorde stora överföringar av eget kapital till banker i London.
Vad som här skedde på Cypern var en första bail-in, det vill säga egentligen
vad vi skulle kunna kalla en kontrast till den mer kända bail-outprincipen.
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I en bail-in faller förlusterna på ägarna och kunderna, i det aktuella fallet
bankerna, istället för att som tidigare under genomförda bail-outer där nödvändiga likviditeter vanligtvis tillförts från skattebetalarna.
Detta tillvägagångssätt är en radikal omläggning av hur men skall lösa framtida
refinansieringsproblem för länder, banker, försäkringsbolag etc. Regleringar för
hur detta skall genomföras har redan klubbats eller presenterats som förslag i
bland annat Kanada och USA. Kanada har till och med en bail-inplan inskriven i
2013-års budget (se sidan 144-145). Till stor del styrs dessa regleringar av de
stora amerikanska megabankerna och deras motsvarighet globalt. Även Euroländernas finansministrar kommer att diskutera bail-infrågan under vecka 25.
En fingervisning om hur förödande sådana bail-in skulle vara för hela de
finansiella systemen fick vi den 20 maj då banker i USA var på håret att
utraderas av derivatfodringar. Frågan handlade om hur äldre OTC-derivat från
1991 till 2008 skulle värderas. I sista minuten avvärjdes dock en bankkris som
kunde utvecklats till något långt värre än 2008-års finanskris.
Kunder i bankernas fonder är faktiskt försatta i en riktigt makaber sits,
åtminstone i de fall de håller sig till de stora bankerna som spelar i derivatkasinot och tillsynsmyndigheterna blundar när bankerna använder sina förvaringsinstitut för att finansiera derivatexponeringar.

Global Research skrev nyligen om riskerna med en fortsatt och framförallt
organiserad bail-instrategi med bland annat följande ord,
Tillämpningen av en bail-in i EU eller Nordamerika skulle inleda en ny fas i den
globala finanskrisen, en fördjupning av den ekonomiska depressionen, öka en
redan pågående centralisering av bank- och finansverksamheten, öka koncentrationen av företagens makt i den reala ekonomin till nackdel för företag på
regional och lokal nivå.
Vad som står på spel är en process av "ekonomisk rensning" där "too big to fail
banker" i Europa och Nordamerika (t.ex Citi, JPMorgan Chase, Goldman Sachs
etc) eftersträvar att förskjuta och förstöra mindre finansiella institut, i syfte att så
småningom ta över hela "banklandskapet".
Det vill säga, syftet med dessa systematiska förändringarna är att utplåna
konkurrenter, konsolidera och centralisera bankmakt och utöva en övergripande
kontroll över den reala ekonomin, institutioner och regeringar.
Detta visar på en ytterst allvarlig situation och kan kortfattat beskrivas med
rubrikens ord "The Name of the Game is Control".
Regler för bail-ins finns eller planeras i ett flertal länder. På Nya Zeeland fanns
planer på bail-in redan under 1997 som då sammanföll med den asiatiska
finanskrisen. Landet har nyligen lagt ett bail-införslag kallat Open Bank
Resolution som till vissa delar är synonymt med vad som genomfördes på
Cypern.

Intressant beträffande vad som tidigare påpekats angående den kanadensiska
budgetens bail-inplaner och likartade Nya Zeelandska är då vad Lindsey
Williams påpekar i sitt uttalande från april 2013. Williams relaterar till Eliten som
säger, New World Order is now in the final formation stages. Den inledning av
bail-ins som startade med Cypern kommer att fortsätta och svepa över ett flertal
av världens länder under de kommande ett och ett halvt till två åren, men i
något olika former. De länder som av Eliten just nu diskuteras stå näst i tur är
enligt Williams just Kanada och Nya Zeeland men även länder som Caymanöarna och Dubai har nämns i sammanhanget.
Planerna för USA verkar vara den stora skrällen då man diskuterar att här gå in
och genom bail-ins konfiskera stora belopp i alla amerikanska pensionsfonder.
Motivet kommer då att beskrivas som ett orubbligt krav för att rädda nationen
från det hotande budgetstupet (fiscal cliff) eller den amerikanska skuldfällan.
Liksom James Baker i förra Hörnan berörde USA:s allvarliga ekonomiska situation skrev David Stockman den 30 mars i New York Times artikeln The
Corruption of Capitalism in America, ett mycket uppmärksammat inlägg om den
ekonomiska situationen. Stockman var tidigare under åren 1981 till 1985 delansvarig för president Roland Reagans budgetplanering.
Stockman skriver, Genom vårdslöshet har Fed tillgripit en radikal och outforskad sedeltryckeriverksamhet./.../ När detta spricker blir det ingen ny omgång
av räddningsaktioner som de som bankerna fick 2008. I stället kommer Amerika
att sjunka in i en era av nollsummespel, åtstramningar och en smittsam politisk
konflikt som utplånar även resterna av dagens svaga ekonomiska tillväxt.
Även om ett sådant uttalande kan räknas in under vad Williams kallar
Buzzwords, så kan det knappast sägas tydligare, US-dollarna kommer att "dö",
det vill säga kraftigt devalveras.
Ytterligare en signal som varslar om att US-dollarn kan förlora sin position som
världshandelsvaluta framkom vid BRICS-mötet i Durban, Sydafrika den 27 mars
2013. Vid detta mötet togs beslut om att starta BRICS Development Bank.
Ett än tydligare Buzzword om vart utvecklingen är på väg levererades av den
amerikanske vicepresidenten Joe Biden under en export-import konferens för
bankfolk i Washington den 5 april i år. Biden sade då att, En bejakande uppgift
vi nu har är att skapa en ny världsordning (New World Order), eftersom den
globala ordningen förändras igen, och institutionerna i världen i årtionden
fungerade så bra i tiden efter 2:a världskriget, behöver de nu stärkas och en del
behöver ändras.
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I sin aprilrapport talar Lindsey Williams om Elitens tre viktiga steg som enligt
deras agenda skall leda fram till den slutgiltiga ekonomiska kraschen. Vi kan då
se att dessa till betydande delar sammanfaller med vad vi i dagsläget kan
urskilja som de riskfaktorer som den närmsta tiden kan påverka den världsekonomiska utvecklingen.
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Elitens tre punkter:

Valutakrig
Handelskrig
Derivatkrasch
Under den gångna vintern har vi kunnat se hur synen på valutornas inbördes
värde mellan framförallt de stora ekonomierna accentuerats. En politisering av
penningpolitiken kan leda till en situation där allt fler länder försöker sänka
värdet på sin valuta för att stärka sin konkurrenskraft.
Japan stack tidigare i vår ut hakan och den 4 april meddelade den japanska
centralbanken att man skulle engagera sig i köp av vad som beskrevs som ett
massivt statsobligationsprogram. Japan räknar med att under två år fördubbla
landets penningtillgång genom att låta de digitala sedelpressarna leverera
kvantitativa lättnader värda 1,4 biljoner US-dollar.
Inte minst USA har under flera år deprecierat dollarn med hjälp av QE-program.
Frågan är när, och i vilken omfattning man planerar att dra ner på dess åtgärder
och hur mycket detta då driver räntorna? I Williams rapport framgår med
underlag från Eliten att kraftigt stigande räntor blir det mest påtagliga beviset på
att den totala kraschen då är mycket nära förestående.
Parallellt med detta finns det krafter inom EU med Frankrike i spetsen som
menar att även ECB skall starta sedelpressarna, något som skulle kunna utlösa
ett okontrollerat valutakrig.
Även fas två av Elitens agenda börjar nu att ta form med tydliga tecken på ett
begynnande handelskrig. Även om hösten 2012 innehöll en del skärmytslingar
mellan Kina och USA så är det nu under försommaren 2013 som motsättningarna tilltagit. EU anklagar Kina för att dumpa priserna på solpaneler på den
europeiska marknaden.
Nyligen beslöt EU att lägga straffavgifter på kinesiska solpaneler som exporteras till EU-länder. Kina har sedan svarat med hot om tullar på europeiska
viner och i dagarna även på rostfria stålrör.
EU annonserade den 13 juni att man kommer att anmäla Kina till World Trade
Organization (WTO) med klagomål över kinesiska avgifter på rostfria stålrör från
EU. Även Japan lämnade i början av året in ett liknande klagomål mot Kina.

Den tredje och helt avgörande fasen på Elitens agenda, en total derivatkrasch,
har enligt Williams källor nu kommit upp på dagordningen för diskussion, något
datum har dock inte fastställts.
Omfånget och riskerna med dessa enorma derivatkontrakt kan vi kanske få en
uppfattning om när vi betänker att hela denna marknad tidigare har värderats till
runt 700 biljoner US-dollars. Nu menar man att sanningen troligen är betydligt
15
högre, överstigande en amerikansk quadrillion US-dollars eller 10 . Summan
motsvarar runt 15 gånger världens samlade BNP, eller cirka 70 gånger summan
av USA:s eller EU:s samlade BNP. Alla förstår säkert konsekvenserna av en
kollaps i derivatsystemen.

Vi har nu sett att Eliten har tämligen god kontroll över den ekonomiska situationen. Deras sorgebarn är däremot den okontrollerade utvecklingen i Mellanöstern och då framförallt i Syrien. Där menar man att man i dagsläget befinner
sig cirka 12 månader efter den planerade agendan. Kärnan i den fortsatta
utvecklingen i Mellanöstern är dock, som man även tidigare hävdat, Saudiarabien. Man menar att landet med sin nuvarande struktur som det i realiteten
sista viktiga kungadömet i världen måste falla och en revolutionsliknande
upplösning kan inte uteslutas.
Konsekvensen av en kraftig turbulens i ett av världens mest oljeproducerande
länder skulle sannolikt resultera i för Eliten två viktiga vinster, ett kraftigt förhöjt
oljepris och ett skenande guldpris.
Inte minst viktigt för införandet av en ny världsvaluta är utan tvivel ett högt guldpris. Eliten har tidigare hävdat att man måste uppnå ett pris på minst 3000 USdollars för att kunna stödja introduktionen av en ny valuta och en ny världsordning.

$ 3000 per ounce ?

Stora delar av denna artikel är en jämförelse mellan Elitens agenda och den
aktuella världsekonomiska situationen. Som vi inledningsvis konstaterade vet vi
inte hur länge Eliten får kvarstå i sin nuvarande roll som styrande av den ekonomiska utvecklingen.
Vad vi vet är att vår Herre har allt under kontroll och kommer när tiden är inne
att tillåta EN härskare att ta kontrollen över allt från politik till ekonomi och
religion. Under 42 månader kommer då "The Name of the Game is Control" att
vara det allenarådande incitamentet.
Upp 13:16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar,
att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan
köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns
tal.
Om dessa kontroller kommer att bli av fysiska eller andliga dimensioner eller
båda delarna återstår att se, vi gör kanske klokt i att inte underskatta den
andliga dimensionen beträffande dessa verser så att vi därigenom riskerar att
bli bedragna.
Mvh Rune

