Lindsey Williams

Omstridde baptistpastorn Lindsey Williams offentliggjorde under september månad nya uppgifter från Eliten/NWO. Detta på förekommen anledning av att Williams fått en mängd e-mail som efterfrågat fler och mer detaljerade uppgifter
beträffande 2015. Williams säger att han motvilligt tog denna kontakt då han
redan fått all den information som dessa människor vill att han skall få ta del av,
inklusive information som han inte är tillåten att offentliggöra.
Två gånger har Williams blivit hotad för att han gått över gränsen för vad han
haft tillåtelse att publicera. Första gången blev han kallad till förhör hos Secret
Service och en andra gång kontaktades han via telefon av samma organisation.
Han fick då stränga förhållningsorder och om han frångick dessa skulle det gå
illa för honom och hans familj.
Här följer nu en sammanfattning av den viktigaste informationen från Williams
senaste kontakt med sin Elit/NWO-källa. Denna gång ger Williams också betydligt mer utrymme åt det kristna budskapet och med kraft poängterar han att all
övrig information som han förmedlar och tidigare har förmedlat är helt oväsentlig om man inte först klarar ut en rätt relation till Gud. Text i blågrått är undertecknads egna kommentarer.
******************************
Williams säger att när han via mail ställde fråga om 2015 kände han sig besvärad då han som sagt ansåg att han redan fått de uppgifter som kunde anses
rimligt. Han blev dock häpen över hur snabbt svaret kom och hur detaljerat det
var. Själva kärnan i svaret är att man nu bestämt sig för när man tänker iscensätta den finansiella kraschen och vad detta kommer att medföra.
Förspelet ser vi just nu och har sett under de senaste åren. Allt fler aktörer lämnar US-dollarn som reservvaluta och överger petrodollarn som betalmedel i
oljehandeln. Omställningen har visat sig på flera områden, exempelvis har Kina
och Ryssland gjort stora handelsavtal i deras egna valutor.
BRICS-länderna har nyligen skapat en fond och en gemensam bank i ett steg
för att trycka på för ett större inflytande i den globala finansiella ordningen, centrerad mot IMF och Världsbanken. Fonden är bland annat ett hjälpmedel för
BRICS-länderna att balansera betalningssvårigheter och IMF-chefen Christine
Lagarde var inte sen att gratulera och att erbjuda sin hjälp. BRICS representerar 43 procent av världens befolkning och 18 procent av dess BNP.
Chefen för Bank for International Settlements (BIS), Jaime Caruana, uttalade sig
under juli månad om tillståndet i världsekonomin och menade att denna idag är lika
sårbar för en finansiell kris som den var
2007. Skillnaden är att det idag adderats
extra risker då skuldkvoten nu är betydligt
högre och tillväxtmarknader har också dragits in i elden samtidigt som investerare
ignorerar risken för en monetär åtstramning
i sin glupska jakt på avkastning.

Williams menar att år 2015 kommer att innebära händelser som ingen av oss
tidigare upplevt, inte ens våra föräldrar, mor- eller farföräldrar. Vi kommer att
möta en turbulent finansvärld som kommer att genomgå exceptionella strukturförändringar. Detta är året då man försöker genomföra en ny världsordning,
och en ny reserv/världsvaluta. Förändringarna kommer att äga rum i steg och
utmärka sig genom att slutfasen kommer att ske i ett accelererande tempo. Den
avgörande kraschen är planerad att äga rum under september och oktober.
Sedan slutet av september innevarande år befinner vi oss i ett Shmitaår. Varje
Shmita under snart ett sekel har orsakat turbulens i de finansiella systemen.
Williams säger att Eliten/NWO är mycket väl medvetna om både dessa sjuårscykler och den aktuella Högtidstetraden.
Valet av tidpunkt för att försöka förändra de finansiella systemen just i samband
med Hösthögtiderna och Högtidstetradens slutfas 2015 är knappast en slump
utan något som om det finns med i Guds plan kommer att lyckas, i annat fall
inte.
Vi kunde under innevarande års Hösthögtider se hur Herren tillät en skakning
på speciellt den amerikanska aktiemarknaden. Som om Han markerade att jag
har allt under kontroll. På illustrationen nedan kan vi se utvecklingen på det
amerikanska S&P-indexet. I samband med Basunhögtiden 24-25 september
börjar indexet falla. Fallet eskalerar timmarna efter den andra tetradförmörkelsen och Lövhyddohögtidens inledning.
Från tetradförmörkelsen fram till avslutningen av Lövhyddohögtiden faller S&Pindexet under fem handelsdagar med över 7 procent och fallet under hela
Hösthögtidsperioden uppgick till nära 9 procent.
Under Lövhyddohögtiden var oron stor bland investerare för att det efter fem års
oavbruten uppgång nu skett ett trendbrott och att en längre tids bearmarket
inletts.
Samma timmar som Lövhyddohögtiden avslutades kvällen den 15 oktober bryts
dock nedgången och dygnet efter Den Åttonde Dagen inleds en kraftig återhämtning. Detta resulterar i att ett par veckor senare har hela tappet återhämtats och indexet står åter på nivåer likt de som gällde innan Hösthögtidernas
inledning.

******************************
Eliten/NWO hävdar att man helt styr Wall Street och den amerikanska aktiehandeln. Man anser sig kunna krascha denna marknad vilken dag de så önskar. Vad som först kommer att ske under 2015 är sannolikt att aktiemarknaderna kommer att förlora en betydande del av sitt värde. Vi kommer samtidigt
också att få se nya och svåra problem få fastighetsmarknaderna.
Ytterligare försvårande omständigheter är när räntorna börjar stiga. Williams
påpekar att enligt Eliten/NWO är omfattande räntestegringar det säkraste tecknet på att vi är inne i slutfasen av den nuvarande finansiella ordningen.
En fallande dollar och eskalerande flykt från amerikanska obligationer kan vara
de faktorer som kommer att tvinga USA att inleda räntehöjningar.

Det helt överskuggande problemet med kraftigt stigande räntor är att ett drygt
halvdussin av världens största banker håller derivatavtal motsvarande drygt 700
biljoner US-dollar eller tio gånger världens samlade BNP (se diagram nedan).
Sannolikt är totalsumman av samtliga derivatavtal runt 1 kvadriljon US-dollar.
Enbart Deutsche Bank äger avtal motsvarande 75 biljoner US-dollar eller i paritet med hela världens samlade BNP. Majoriteten av alla derivatavtal är räntederivat.

När dessa derivat på grund av stigande räntor börjar "poppa" är allt över. Inga
räddningsaktioner i världen kan då rädda dessa banker. De kommer att falla
hårdare än allt annat och konkurser av dessa storbanker kommer att få hela
finanssystemet att kollapsa och skicka chockvågor ut över världen.
Vad som kommer att ske i kölvattnet av dessa händelser kan vi endast ana.
Kraftiga börsfall, en kraftigt devalverad US-dollar och konkursmässiga storbanker kommer bland annat att radera stora delar av värdet på pensionsfonder och
övriga pappersbundna besparingar. Williams upprepar i detta sammanhang det
han tidigare uttryckt om att Eliten/NWO största oro är risken för kommande
oroligheter och upplopp när de finansiella systemen havererar. Dessa svårigheter är sedan länge förberedda att tas om hand genom bland annat executive
orders och 2 700 moderna kravallfordon som finns utplacerade över hela USA.
Jämför med vad David Wilkerson tidigare sagt i sitt Urgent Message beträffande
kommande upplopp.
"I tio år har jag varnat för tusentals bränder som kommer till New York City. De
kommer att övertäcka stora områden, inklusive New Jersey och Connecticut. Större städer över hela Amerika kommer att uppleva våldsamma upplopp
och stora bränder, liknande dem vi såg i Watts, Los Angeles för några år sedan. Det kommer att uppstå upplopp och bränder i städer över hela världen. Det
kommer att bli plundringar och vandalisering här i Times Square, New York
City. Det vi nu upplever är inte en lågkonjunktur, inte ens en depression. Vi är
under Guds vrede."
******************************
Elite/NWO menar att efter en kollaps av världens viktigaste banker kommer vi
att se guldpriset rusa i höjden. Williams upprepar det han tidigare fått från Eliten/NWO, "Watch China" och "China is the big one". Vad dessa uttalande
egentligen syftar på har dock aldrig klart framgått och gör inte heller denna
gång. Kina har under de senaste åren hamstrat enorma mängder med fysiskt
guld och Williams antyder här vad flera bedömare också menar, det vill säga att
landet försöker bädda för att yuanen skall överta rollen som världens reservvaluta.
Mer troligt är att Kina med den kraftiga utökningen av sin guldreserv försöker
skydda sig mot ett kommande scenario där vi ser en fritt fallande US-dollar. Det
skall dock tilläggas att fysiskt guld högst sannolikt kommer att spela en viktig roll
i skapandet av en ny reserv/världsvaluta, en valuta som mer troligt kommer att
bygga på någon form av Special Drawing Rights (SDR) och hanteras av IMF.

De uttalande som Eliten/NWO gjort beträffande Kina som ett viktigt observandum syftar troligtvis mer på den extrema ökningen av landets Shadow Banking
och vilka investeringar som gjorts med dessa medel. Sedan 2005 har Shadow
Banking ökat från näst intill noll upp till dagens nära 8 biljoner US-dollar eller
med drygt 4 000 procent.

Än mer oroväckande framstår denna ökning när man betänker att den stora
majoriteten av dessa investeringar gått till en sedan länge kraftigt överetablerad
fastighetssektor där stora komplex och hela städer står obebodda.
Innan finanskrisens utbrott bestod ökningen av USA:s BNP till 16 procent av tillväxt i fastighetssektorn. Kinas BNP-ökning har varje år under de senaste tre
åren till 50 procent bestått av tillväxt i fastighetssektorn. Om denna bubbla
spricker är den stor nog att orsaka en krasch i hela finansvärlden.

******************************
Oavsett vad som kommer att bli den utlösande faktorn för det finansiella sammanbrottet och exakt när detta kommer att ske så menar Williams att det kommer att bli så omskakande och skrämmande att människor kommer att ropa
efter en lösning och efter någon som kan skapa ordning i detta kaos. Det är här
som en ny världsordning kommer att ta sin början och Williams pekar på att för
en troende kristen kan man här ana att vi kanske kommer att ta steget in i vad
som i Bibeln beskrivs som vedermödan. Han poängterar dock att det från hans
sida inte är någon förutsägelse om att så blir fallet.
******************************
Sedan tidigare har Williams påtalat att Eliten/NWO erkänt hur de misslyckats i
Mellanöstern men att de nu planerar att använda den muslimska världen för att
splittra och skapa oenighet. Man menar att krig kommer att utbryta i Mellanöstern under 2015. Ta del av Janne Ohlins tankar om de kommande skeenden
under New World Order i denna ljudfil. Vi kan se hur utvecklingen nu rör sig i
samma riktning både politiskt, andligt och ekonomiskt för att kullminera i
genomförandet av NWO och ett antikristligt framträdande.

En stor del av innehållet i denna senaste (och kanske sista?) DVD ägnas åt den
allt överskuggande frågan, det vill säga vikten av en Gudstro. Williams poängterar att allt vad han framfört i tidigare DVD:s, inklusive denna, är inget värt i
relation till vad han nu tänker säga.
Williams ställer frågan, är du redo att möta Gud? Han säger att det fanns en
man som mötte Gud. En profet vid namn Jesaja som var en rättfärdig och god
människa. Vi kan läsa om detta i Jesajas 6:e kapitel.
Jesaja 6:5 Då sade jag: "Ve mig,
jag förgås! Ty jag är en man med
orena läppar och jag bor ibland ett
folk med orena läppar, och mina
ögon har sett Konungen, HERREN
Sebaot."
Den här versen talar om hur en människa känner sig inför Guds närvaro. Vi
framstår alla på samma sätt även den mest rättfärdige, den mest profetiske,
den mest gudfruktige, vi framstår alla som orena i Guds närvaro.
Williams menar att när extrema händelser kommer att skaka världen och Gud
själv griper in drabbas vi högst sannolikt av samma reaktion som profeten Jesaja då upplevde. Vi kommer att känna oss helt förkrossade.
Det finns endast en räddning för oss och det är Jesus Kristus. I Romarbrevet
läser vi,
Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som
rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har
friköpt dem.
Om det inte var för Guds nåd och barmhärtighet som vi blir frälsta genom att
Hans Son på korset tog på sig våra synder, om det inte var för det, skulle vi
aldrig kunna bli rentvådda. Ingen kyrka, inga handlingar kan göra oss rättfärdiga. Endast en väg kan befria oss, den att leva i Guds närhet.
Williams säger att det finns endast en möjlighet för oss att klara de svårigheter
vi kommer att möta nästa år och kommande år och det är genom att vi får
rätsida på vårt förhållande till Gud. Detta genom att vi helt förlitar oss på Guds
nåd och Jesus Kristus som vår Frälsare som det beskrivs i Effesiebrevets 2:a
kapitel och Apostlagärningarnas 4:e kapitel.
Ef 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det,
9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.
Apg 4:12 Hos ingen annan (Jesus) finns frälsningen. Inte heller finns det under
himlen något annat namn som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.
******************************
Det finns flera indikationer på att 2015 kan bli mycket turbulent. Som nämnts så
är vi fram till inledningen av nästa års Hösthögtider inne i ett Shmita år (Sabbatsår) och vi har dessutom en viktig fortsättning på Högtidstetraden. Kommande vår kommer att innehålla en total solförmörkelse på Herrens Nyår (20
mars) följt av tetradens tredje förmörkelse vid den Judiska Påsken (4 april).
Under Hösthögtiderna kommer så en partiell solförmörkelse vid det Judiska
Nyåret (13 september) och den fjärde och avslutande förmörkelsen i Högtidstetraden inträffar under inledningen av Lövhyddohögtiden (28 september).
Mvh Rune

