BÖRJAN TILL

SLUTET
En sammanfattning av
Lindsey Williams senaste
information från ”Eliten”

Pastor Lindsey Williams har under större delen av sitt liv på olika vägar tjänstgjort
som baptistpastor. I början av 70-talet reste han till Alaska som missionär och
några år senare erbjöds han en tjänst som fältpastor av Alyeska Pipeline
Company, en tjänst som han innehade i tre år under byggandet av Trans-Alaska
Pipeline. Under denna tid knöt Williams förtroliga kontakter med några personer,
och då speciellt två, från vad han kallar ”Eliten” (NWO). Dessa kontakter har under
åren givit honom en unik insiders-information beträffande deras aktuella agenda.
Under de 35 år som denna kontakt upprätthållits har Williams, som han själv
uttrycker det, aldrig någonsin informerats om något i NWO:s agenda som inte
sedan skett på det sätt som han informerats om. Williams säger att om någon,
innan hans vistelse i Alaska, hade frågat honom om han tror att det finns en grupp
människor som styr världen, bestämmer oljepriset, kontrollerar valutor, styr
amerikanska kongressen samt även Ryssland och Kina så hade han enbart
skrattat åt frågeställaren. Idag skrattar han inte för han vet nu att det är en realitet,
han har själv suttit vid samma middagsbord som dessa människor.
Williams berättar att det han fått höra om 2012 är det mest händelserika,
häpnadsväckande, och skrämmande han någonsin hört och att nästkommande år
kommer att bli det mest omskakande året på 2000 år. Eliten har en ”timeline” för
2012, vissa saker som de under detta år vill genomföra men Williams pekar också
på att NWO i dagsläget blir allt mer oense inbördes. Det som nu håller dem
samman är begäret efter makt. Den 14 oktober i år släpptes tre DVD:s
innehållande tre timmars information där Williams offentliggör NWO:s plan för
2012. Denna artikel syftar till att sammanfatta de viktigaste delarna av denna
agenda. Mindre delar av sammanfattningen kan också innehålla uttalanden från
Williams som han gjort i radioprogram under de senaste veckorna och kan
eventuellt saknas på dessa DVD:s. Vissa mindre delar är utelämnade som bl.a.
behandlar ekonomisk rådgivning ämnat i första han för amerikaner. Mina egna
tankar och kommentarer är i blå text, länkarna i röd text och Bibelcitat i mörkröd
kursiv text.

Skuldfällan
Dagens Europa har enorma skuldproblem och detta gäller inte minst Grekland.
Vad som kan vara förvånande är då att Eliten idag köper grekiska statspapper.
Man vet att Grekland kommer att genomgå någon form av skuldrekonstruktion,
vilket också är planerat, och man vet att man kommer att ”förlora” pengar när detta
genomförs men man kommer också att sitta på en stor mängd av Greklands
kvarvarande skuld och kan på så vis diktera de framtida villkoren. Eller som Elitens
eget mantra lyder,”The name of the game is control”. På liknande sätt försöker
man också att äga så stora delar som möjligt av de skulder som är intressanta att
kontrollera runt om i världen. Man strävar efter att så många länder som möjligt
skall bli likt Grekland. Man vill kontrollera amerikanska städer och stater och
naturligtvis även länder runt om i världen. I den stund då den amerikanska dollarn

vacklar och mister större delen av sitt värde är målet att kontrollera så stora delar
av samhället som möjligt. Allt detta är en stor komplott för att tilltvinga sig makten
över världen och en ny världsordning. Kontentan av detta blir att Eliten in i det
längst försöker att ytterligare öka på respektive låntagares skuld innan man
kraschar systemet. Med denna vetskap är det föga förvånande att exempelvis FED
genomfört två kvantitativa lättnader i form av QE1 och QE2 och att den så kallade
Trojkan (EU/ECB/IMF) nu i oktober godkände ytterligare en utbetalning till
Grekland. (Greklandsbetalningen har just nu lagts på is på grund av den rådande
situationen.)

Säkra tillgångar i guld och silver?

X

Mot slutet av 2012 kommer alla värden som är utställda på ett papper att förlora
hela sin dignitet. All privat förmögenhet kommer att gå förlorad. Allt som garanteras
på papper kommer att mista sitt värde, fonder, pensionsförsäkringar, allt som inte
har ett fundamentalt värde, detta beroende på att dollarn rasar till i det närmaste
noll. Williams har tidigare talat om detta då han sagt att ”If it´s written on a piece of
paper it´s only worth the paper it´s written on”. Om detta gäller endast USA eller
även övriga delar av den industrialiserade världen framgår inte med tydlighet men
mest troligt gäller detta globalt. Williams säger att han hört om de nu aktuella
planerna i 15 års tid och att hela denna världsutveckling är planerad sedan långt
mer än 15 år tillbaks. Redan när euron introducerades visste man hur man skulle
styra utvecklingen till vad den befinner sig idag. Konsekvenserna av detta kommer
bland annat innebära att USA oundvikligen gå i konkurs beroende på sin nationella
skuld. Williams uppmanar här hela världen att vara uppmärksam på detta. Både
länder, amerikanska stater och städer kommer att uppleva konkurser, allt planerat
av The New World Order.
Williams uppmanar också alla att värdesäkra sina tillgångar och om möjligt försöka
att betala av sina skulder. All skuldsättning är i den rådande situationen en farlig
fälla. Värdesäkringen skall åstadkommas genom investeringar i guld och silver
vilket är Elitens enda hårdvaluta tillsammans med oljan. Han menar att Eliten har
för avsikt att ta upp guldpriset till 3000 US dollar och silverpriset till mellan 75 och
100 US dollar. Nivåer som enligt NWO fordras för att backa upp och stötta en ny
världsvaluta.
Första dagen i oktober sålde US Mint 737 000 Silver Eagles (motsvarar ett värde
av cirka 170 miljoner SEK), detta alltså på en enda dag. Försäljningen motsvarar
42 procent mer än vad som exempelvis såldes under hela december månad 2010.
Köpare till dessa enorma mängder är Eliten, inte minst Goldman Sachs är
involverade i detta. Den enorma efterfrågan på både guld och silver bekräftas
också av att en av Sveriges ledande guldhandlare i höst tillfälligt har fått ställa in
sin verksamhet då efterfrågan på guld i Europa varit så stor att företaget i rådande
läge inte kan erhålla några leveranser. Mot åtgärden att säkra tillgångar i
ädelmetaller talar dock David Wilkersons profetia. I sin profetiska skrift ”Synen”
säger han att guldhamstrare kommer att lida stora förluster. Profetian och NWOagendan verkar alltså vara svårkombinerade.
I Jakobs brev kan vi läsa om hur det går för den som samlar guld och silver i de
sista dagarna. Jak 5:3 ”Ert guld och silver skall ärga, och ärgen skall vittna mot er
och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna.”

Social välfärd och gatuprotester

x

De eskalerande svårigheter som möter inte minst det amerikanska folket kommer
dock inte att innebära några indragningar av statliga medel i form av Medicare,
sociala trygghetsförmåner, matkuponger etc, det vill säga, all social trygghet i olika
tappningar kommer fortsatt att var i gång. Det man inriktar sig på att utradera fram
till slutet av 2012 är alla privata ekonomiska tillgångar. ”If it´s written on a piece of
paper it´s only worth the paper it´s written on”.
Det absolut sista Eliten önskar sig är upplopp och kravaller. Är det något de
verkligen är oroliga för är det detta. De vill inte se någon turbulens eller några

demonstrationer på gatorna. Övergången till en ny världsordning vill man
genomföra utan sådana inslag och detta har gjort att man under sommaren hållit
nere oljepriset för att inte skapa folkliga protester mot ett för högt bensinpris. Här
ser vi en total polarisering mot vad man offentligt menar är New Age:s agenda där
man välkomnar protester och demonstrationer mot den rådande ordningen och att
aktiviteter på gatorna vill visa vägen mot en ny tidsålder (ett exempel). Även här
skall vi minnas Wilkersons profetia om stora oroligheter och bränder över hela
USA och övriga storstäder i världen. Det ser alltså ut som om NWO här kommer
att misslyckas i sina strävanden.

Oljepriset
Som tidigare nämnts är anledningen till att oljepriset fortsatt ligger på en nivå runt
110 dollar att man fruktar protester med anledning av höga bensinpriser. I en nära
framtid kommer krisen i Mellanöstern att eskalera så kraftigt att Eliten kan ta
oljepriset upp över 150 dollar, kanske ända upp till 200 dollar. En utveckling av
detta scenario finns på en tidigare Hörna. Williams säger att planeringen för den
”arabiska våren” har pågått sedan fem år tillbaks innan planen under inledningen
av 2011 sattes i verket,en plan vars katalysator bl.a. är Muslimska brödraskapet. I
det skede då oljepriset når nivåer på mellan 150 och 200 dollar och man lyckats
krascha US dollarn är man inte längre i behov av leveranser från Mellanöstern.
Eliten kommer då att öppna två stora oljereserver varav den ena är den just nu
aktuella Gull Island-fyndigheten som 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 speciellt strategiskt skede. Williams har
tidigare redogjort för hur man efter att oljeleveranserna från Mellanöstern upphört
och produktion av olja från Gull Island kommer igång planerar att styra hela
världsmarknadspriset på olja och att man därmed lättare skall kunna styra världen,
”The name of the game is control”. På bilden nedan kan vi se hur man under
sommaren 2011 gjort förberedelsearbete på Liberty oil rig i Prudhoe Bay Alaska.
Inom en snar framtid och vid rätt tillfälle kommer Eliten, med Liberty på plats vid
Gull Island, att kunna producera enorma kvantiteter högkvalitativ olja.

Djävulens messias

x
Detta uttryck myntat av Eliten har inget med antikrist att göra utan syftar på den
plan som NWO sedan lång tid tillbaks använt för att kunna avkristna USA och dess
befolkning. Amerikaner som inte längre har en relation till den sanne Guden anser
man är en förutsättning för att kunna genomföra en ny världsordning. Det måste
ske ett undanröjande av den Gud som en gång gjorde Amerika till vad det var.
Denna agenda säger Williams har till alla största delen nu lyckats, allt ifrån
skolornas undervisning till de amerikanska kyrkorna. Man undervisar inte längre
med utgångspunkt från Bibelns budskap utan har nu Darwin och evolutionsteorin
som det huvudsakliga underlaget. I kongressen finns det inte längre kvar något av
det som var självständighetsförklaringens grundpelare, en nation byggd på kristen
grund. De amerikanska domstolarna har tappat förankringen i Gudsordet och man
har på alla viktiga samhällsposter ersatt Gudsordet med allt möjligt tänkbart skräp.

En parallell till detta säger Williams är att Eliten försöker skapa ett samhälle fyllt av
rädsla. Man varnar kontinuerligt för terrorattentat och liknande fenomen, något man
kan göra då man kontrollerar Washington, men lägg märke till att inte EN sådan
händelse har skett efter 9/11. En befolkning fylld av rädsla tänker inte klart och är
då lättare att manipulera.

Början till slutet

x

I den tredje och sista DVD:n. talar Williams mer fritt och delar de tankar och känslor
han själv har inför 2012. Han menar att vi nästkommande år kommer att få
beskåda ”början till slutet” för NWO. Eliten är i dagsläget djupt oense om hur
utvecklingen skall styras. Deras NWO-system fungerar inte som planerat och man
har tydliga delade meningar om hur saker och ting skall åtgärdas. Ett exempel på
detta är att man nu, hösten 2011 ligger cirka tre månader efter sin egen agenda. En
av orsakerna till detta är att Khaddafi i Libyen bjöd betydligt hårdare motstånd än
man räknat med. Detta menar Williams är, som titeln också antyder, ”början till
slutet” för NWO i den tappning vi känner den. Allt kommer att kollapsa, pengar,
värdepapper och hela samhällsstrukturer.
Troligtvis kommer hela situationen att visa sig vara allt för svårhanterlig, kanske
kommer ytterligare en, än mer svårbemästrad situation i det nu allt mer i fokus
stående Syrien. Vi bör nog fråga oss om vi nu inte står nära ett uppfyllande av
profetian i Jesaja 17:1 ”Profetia om Damaskus. Se, Damaskus skall upphöra att
vara en stad, det skall vara en ruinhög”. Även om allt hitintills i stort sett har skett
enligt Elitens agenda är det inget som talar för att vår Herre kommer att tillåta att
NWO:s agenda till fullo uppfylls under de kommande åren. Mest troligt kommer vi
nu att få se ett allt mer utvecklat världskaos som gör det möjligt för ett litet horn att
snabbt växa till och ta kommandot både politiskt, ekonomiskt och andligt. Dan 7:8
”Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem,
ett litet horn som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon som
liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt”.
Williams uppmärksammar oss också på en mycket viktig information som han fått
från NWO. Eliten menar att något mycket spektakulärt och gudomligt kommer att
manifesteras inom det andliga området under 2012. Något som kommer att få hela
världen att häpna. Vad man menar med detta vet inte Williams. Han uppmanar oss
att vara redo för de stora förändringar som kommer att ske under nästkommande
år med en eskalerande aktivitet på det andiga området.
Williams markerar att han talar fritt ur hjärtat och att det inte kommer från någon
annan källa och inte heller är någon profetia när han menar att Gud under 2012
kommer att bryta sin ”tystnad” och att Amerika kommer att få möta Bibelns Gud på
ett sätt som inte kommer att bli behagligt. Han pekar på att det amerikanska folket
inte lät sig omvändas efter 9/11 utan är fortsatt ett folk och en nation i stor synd och
Williams pekar på texten i Ordspråksbokens 14:34 ”Rättfärdighet upphöjer ett folk,
men synd är folkens vanära.”
I ett gripande slutanförande övergår pastor Williams till att tala om det som i den nu
kommande turbulensen är mänsklighetens enda räddning. Han säger att inget kan
vara bättre än att vid vår sida ha vår personlige frälsare Jesus Kristus. Vi har inget
att frukta men precis som Paulus i fängelsehålan och David i lejongropen så
kommer vi inte undan dessa prövningar men Bibelns Gud kommer att stå vid vår
sida. Under 2012 kommer vi att få se mycket ovanliga händelser som vi inte
kommer att kunna förklara och Williams påminner oss om att vi i detta
sammanhang skall ge akt på dessa Bibelord, 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.” och markerar slutligen att inga gärningar
kan frälsa oss Ef 2:8-9 ” Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva,
Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma
sig.” Williams avslutar med att konstatera att 2012 kommer att bli ”BÖRJAN TILL
SLUTET” för New World Order och inledningen på en helt ny era av andlig aktivitet.
/Mvh Rune

