Lindsey Williams: Info från Eliten
Den 20 mars framträdde Lindsey Williams på radiokanalen "Gold Seek Radio".
Här följer en kort sammanfattning av innehållet.
Enligt Eliten kommer det inte att ske någon ekonomisk kollaps under de
närmsta månaderna, troligast först under andra halvan av 2012. Man vill
ytterligare öka på den internationella skuldsättningen innan man går till
handling. Men kollapsen kommer och den kommer att skapa stor dramatik,
större än vad världen tidigare någonsin upplevt i ekonomiskt hänseende.
Idag kan vi se hur dollarn förlorar allt mer i inflytande. Under den senaste tiden
har Kina och Japan gjort handelsavtal där man inte längre använder sig av USD
som betalmedel. Indien betalar nu Iran för stora oljeleveranser med guld.
Saudiarabien har nyligen gjort avtal med Kina om oljeleveranser och byggandet
av ett stort oljeraffinaderi utan att ersättningen kommer att ske i USD. Eliten
menar att i slutet av detta år kommer världen inte att behöva den amerikanska
dollarn och den kommer inte att tjäna som reservvaluta utan ha tappat större
delen av sitt värde på grund av hyperinflation.
Signaler på att kollapsen närmar sig kommer inte att vara skakningar på WallStreet och/eller övriga aktiemarknader utan man skall hålla blicken på
derivathandeln, när den visar tecken på instabilitet är detta början till slutet för
den ekonomi vi idag känner.
Sammanbrottet startar med en kollaps av euron, sedan följer tre till fyra veckor
då amerikanen fortfarande kan rädda sina tillgångar om man lämnar alla papper
som kan knytas till amerikanska dollar. Därefter kommer USA att kastas in i
kaos.

För övrigt är Eliten nu fullständigt rasande på Obama och vill till varje pris ha
bort honom från Vita Huset i höstens val. Det hela handlar om att han vägrat
godkänna Keystone Pipeline-dragningen från Canada och genom hela USA ner
till Mexikanska Gulfen.

Den planerade dragningen av Keystone Pipeline

Keystone är ett måste för att Eliten skall kunna utvinna olja från Gull Island efter
det att man strypt oljeleveranserna från Mellanöstern och efter att världsstyret
har övertagits av NWO. Gull Island-fyndigheten är världens största oljefyndighet
belägen vid Alaskas norra kust. Denna upptäckt gjordes av Eliten i slutet
av1970-talet men har hemlighållits för att kunna användas vid ett senare
speciellt strategiskt skede.

Borrningar har nyligen inletts med Liberty Rig vid Gull Island

Man menar att orsaken till Obamas handlande är att han är muslim och att han
har för starka bindningar till bl.a. Saudiarabien som tidigare stöttat honom
ekonomiskt. Eliten känner sig lurad och kommer under den närmsta tiden att
göra allt för att underminera Obamas förtroende i valrörelsen. Enligt Williams
kommer man också att ha stora möjligheter att lyckas med att manövrera ut
Obama inför valet i november.
Observera det Williams ofta påpekar, Eliten tror de är gudar men kan
naturligtvis misslyckas med sin agenda.
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