Oljekris när ”Arabvåren” når Saudiarabien
Den så kallade ”Arabvåren”, en serie av protester och demonstrationer över
hela Mellanöstern och Nordafrika, tog sin början 18 december 2010. Det var
då som den Tunisiska revolutionen även kallad Jasminrevolutionen startade
och som sedan fortsatte fram till mitten av januari då demonstrationer
och kravaller i flera städer slutligen hade tvingat president Zine El Abidine
Ben Ali att avgå och senare att även lämna landet. Revolten startade
ursprungligen som en ungdomsprotest som sedan spred sig över
arabvärlden.
Vad som genererade den första tändande gnistan i Tunisien vet vi inte med
säkerhet men när revolten den 25 januari 2011 nådde Egypten finns belägg
för att CIA och MI6 var involverade i stöd för Muslimska brödraskapet och den
underjordiska nätverksamhet som i huvudsak organiserades av ”6 aprilrörelsen”. Vissa källor menar att CIA och MI6 helt kontrollerar MB.
Indikationer pekade också på att CIA organiserade utbildning för
nyckelpersoner inom den egyptiska motståndsrörelsen i hur motståndet skulle
bedrivas med hjälp av Facebook och Twitter. Vi kan även se hur CIA och MI6
var och är aktiva även i andra länder som ”drabbas” av arabvåren, inte minst
gäller det Libyen där till exempel MI6 öppet erkänt att de haft spioner på
marken för att organisera strategin under revolten. Detta går stick i stäv med
det ursprungliga NATO-uppdraget som enbart syftade till att skydda
civilbefolkningen, inte att välja sida i konflikten. Även finansmannen George
Soros visade sig ha gynnat framväxandet av revolterna i Algeriet men framför
allt i Egypten. Detta pekar på hur krafter födda ur NWO arbetar för att driva
den politiska agendan i en för dem önskvärd riktning.
Vid september månads utgång kan vi konstatera att samtliga länder i
Nordafrika och Mellanöstern på ett eller annat sätt har varit inblandade i
protester, revolutioner eller inbördeskrig. (se karta).
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Aktuell situation september 2011: Egypten och Tunisien = Revolution. Libyen =
Inbördeskrig. Syrien och Jemen = Betydande oordning med regeringsförändringar.
Jordanien, Libanon, Marocko och Oman = Protester och regeringsförändringar. Algeriet,
Bahrain och Irak = Betydande protester. Israel, Mauretanien, Saudiarabien, Sudan och
West Sahara = Mindre protester.

Tidigare i år utspelade sig fredliga saudiska protester i form av att kvinnor
trotsade regeringsförbudet mot kvinnliga bilchaufförer. Den 17 juni spreds via
Facebook och Twitter uppmaningen till Saudiarabiens kvinnor att själva sätta
sig bakom ratten och framföra sina fordon. I ett försök att kväva fortsatta
protester meddelade Saudiarabiens Kung Abdullah nyligen att saudiska
kvinnor från och med 2013 skall ha rätt att rösta och ställa upp i kommunval.
Den kungliga annonseringen verkar dock inte ha fått önskad effekt. I
månadsskiftet september-oktober kunde vi konstatera en ökande turbulens i
landet med folkliga gatuprotester vilket möttes med skottlossning från
regeringsstyrkor, oroligheter som skadade minst 14 personer. Protesterna har
hitintills koncentrerats till provinser i östra Saudiarabien där en majoritet av
befolkningen består av shiamuslimer.

Det är svårt att spekulera i tidsschemat för den fortsatta saudiska revolten
vilken är ämnad att breda ut sig till övriga delar av landet. Mycket pekar dock
på att främmande krafter nu försöker generera de tändande gnistor som skall
fortplanta oroligheterna även till områden dominerade av sunnimuslimsk
befolkning. En profetisk dröm och insider information från NWO talar också för
att protester och oroligheter kommer att eskalera i landet.
Jerry Golden berättade våren 2011 om en dröm han haft där en enorm storm
täcker jorden och mitt i stormens öga befinner sig Saudiarabien. Som på ett
kommando börjar sedan dussintals eldar att snabbt röra sig mot landet för att
sedan helt övertäcka dess yta. Efter det, berättar Golden, var det som ett stort
mörker började sprida sig från Saudiarabien och ut över hela världen.

Denna profetiska dröm överensstämmer helt med vad Lindsey Williams under
flera år talat om. Under 1970-talets första år tjänstgjorde Williams som pastor
på oljefälten i Alaska. Han knöt då viktiga och förtroliga kontakter med några
personer från vad han själv kallar ”Eliten” (NWO). Kontakter som han sedan
uppehållit och som de senaste åren givet honom unik information om NWO:s
planerade agenda.
Den så kallade ”Arabiska våren”, menar
Williams, är sedan lång tid tillbaka planerad av
NWO och målet för hela strategin är att
krascha den amerikanska dollarn och slutligen
lägga hela världsherraväldet under sina fötter.
Ett delmål i detta är att genom strypning av
oljetillförseln från arabländerna åstadkomma
ett pris på brent crude som når en nivå på
mellan 150 och 200 dollar. Ett så högt oljepris
skall fram till slutet av 2012 ha åstadkommit
så stor skada på ekonomin att den
amerikanska dollarn då kollapsar. US-dollarn
är den globala reservvalutan och en kollaps
kommer på så vis att vålla extra stor skada på
världens ekonomier.
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Grundbulten i att åstadkomma höga oljepriser och därmed skada
världsekonomin är att skapa turbulens och revolt i Saudiarabien. En strypning
av landets oljeexport kommer då främst att ske genom sabotage mot
oljeanläggningar och att utförseln av olja genom det viktiga Hormuzsundet helt
eller delvis kommer att förhindras. Även passagen genom Suezkanalen kan i
ett sådant scenario komma att påverkas. Detta sammantaget skall
åstadkomma det eftersträvade höga oljepriset. Williams uttalade sig tidigare i
år och menade att Saudiarabien nu står på tur och tiden är relativt nära
förestående men att han inte kunde specificera tidpunkten mer exakt.

Även om världens oljereserver ökat under senare år förstår vi att en utebliven
eller kraftigt minskad Mellanösternexport av olja snabbt skulle få djupgående
inverkan på världsmarknadspriset. Färsk statistik från British Petroleum visar
att världens samlade oljeimport under 2010 uppgick till 2 633 miljoner ton. Av
dessa importerade USA 577 miljoner ton och Europa 597 miljoner ton.
Importen från Mellanöstern motsvarade för USA:s del 86 miljoner ton
respektive 117 miljoner ton för Europa.

De senaste fem årens prisutveckling för Brent Crude olja

Det som världen idag kallar den ”Arabiska våren” är inte ett steg mot frihet och
sann demokrati. Enligt Lindsey Williams så använder sig nu NWO av
Muslimska brödraskapet som politisk murbräcka för att stycka de gamla
diktaturstrukturerna och uppnå de uppsatta målen för Mellanöstern. Med 100procentlig säkerhet kommer det snart visa sig att vad världen förväntar sig
skall blomma ut i en arabisk sommar mycket snabbt kommer att övergå i en
iskall vinter. En vinter som i förlängningen kommer att vålla världen stort
lidande men framför allt drabba det Judiska folket och Israel som nation.
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