Elitens 2012 - en Lindsey Williams rapport
Pastor Lindsey Williams medverkade 8 och 9 december i Alex Jones Show och
lämnade då ny information från Eliten-NWO, denna gång en detaljerad agenda för
2012. Många frågar sig säkert varför vi som troende kristna skall visa så stor
uppmärksamhet över vad Williams förmedlar. Frågan är berättigad och vi får ta
uppgifterna för vad de är. Det är också viktigt att understryka att det som Williams
framför inte är några profetior utan endast uppgifter från Eliten som han
vidareförmedlar. Detta är Williams själv också mycket noga med att poängtera vid alla
sina framträdanden.
Anledningen till att Williams uppgifter kan ha ett visst intresse är att den tidigare
informationen som Williams lämnat till allra största delen stämt med vad som i
praktiken senare ägt rum. Vi kan nämna ett par talande exempel på detta. I mitten av
2008 menade Williams att det då aktuella oljepriset på 140 dollar inom ett halvår
skulle sjunka till 40 dollar, så skedde också. Williams talade under oktober 2010 om
att det skulle bli kraftig turbulens och oroligheter i Mellanöstern under inledningen av
2011 men inget krig med Iran, under januari startade sedan den "Arabiska våren".
Mina egna kommentarer i texten är med orange text.
De nya uppgifter som Williams nu lämnar beskriver Elitens agenda för 2012.
Inledningsvis trycker också Williams på att Eliten inte är Gud fastän de själva anser
sig var gudar. Med andra ord så är det inte säkert att allt i deras planer kommer att
falla på plats. Som framgår av Williams nyligen producerade DVD "The Beginning of
the end" så börjar Eliten också bli allt mer oense om strategierna.
Williams börjar med att redogöra för Mellanöstern. Något krig med Iran är inte planerat
förrän hösten 2012, närmare bestämt någon gång under september-oktober. Planen
är då att provocera Iran så att iranierna själva avlossar första missilen. Med detta vill
man uppnå flera saker. President Obama styrs för närvarande helt av Eliten och det är
då viktigt att hålla honom kvar vid makten även efter presidentvalet 6 november 2012.
Man vet att ingen tidigare president har förlorat ett presidentval under pågående krig.
Om ett krig med Iran inleds ett par månader innan valet hoppas man på så sätt kunna
behålla Obama i Vita Huset.
Ett Mellanösternkrig kommer också omedelbart att stänga det så viktiga
Hormuzsundet där 40 procent av all sjötransporterad olja passerar. En sådan blockad
kommer utan fördröjning att pressa upp oljepriset till storleksordningen 200 dollar per
fat. Tanken är att oljepriser i den storleksordningen kommer att ge omedelbara och
obotliga skador med risk för hyperinflation på en redan svårt sargad världsekonomi. I
detta sammanhang nämner Williams också att "Arabvåren" under 2012 även kommer
att nå Saudiarabien. Sannolikt kommer en framtida turbulens enbart i Saudiarabien
att kunna åstadkomma ett världsmarknadspris på olja som närmare sig 200 dollar.
Som en parantes nämner Williams att hans källa personligen tror att ett krig med Iran
också i förlängningen innebär en prolog till ett tredje världskrig.

Elitens agenda - Krig med Iran först
under hösten 2012

Tidigare iranska provskjutningar
med missiler

Även för euron och eurosamarbetet kommer det att bli en fortsatt utdragen process.
Elitens plan är att först ytterligare öka på skuldbördan för euroländerna. Med detta
uppnår man fördelen att lättare kunna diktera villkoren genom att vara stora
fordringsägare till euroländernas enorma skulder. Man kommer då att påtvinga
villkoren och säga, vi är fordringsägare till era skulder, vi har svaret på era problem
och då kommer Elitens åtgärder vara att genomföra en ny världsordning med en ny
världsvaluta. I praktiken innebär detta att euroländerna nu ytterligare en tid kommer
att leva efter devisen "Kick the can down the road". Detta har också besannats på det
nyligen hållna EU-toppmötet i Bryssel då man i realiteten inte uppnådde någon
väsentlig och genomgripande förändring för att lösa eurokrisen.
Eliten menar att krig först måste iscensättas för att, inte enbart kunna "vinna"
presidentvalet, utan att man också genom denna manöver lättare kommer att kunna
krascha euron och kort där efter US-dollarn. Denna agenda har en slående likhet med
vad pastor Brian framför i sina tankar den 11 december. Brian skriver där bland annat
följande: "Världens ekonomier kommer inte att kollapsa förrän freden är borttagen från
jorden, enligt Uppenbarelseboken 6."
Upp 6:3 Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag det andra
väsendet säga: "Kom!" 4 Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt
honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få
människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom.
5 När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet
säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på
den hade en våg i handen. 6 Och jag hörde liksom en röst mitt ibland
de fyra väsendena säga: "Ett mått vete för en denar, och tre mått korn
för en denar, och oljan och vinet får du inte skada."
Sammanfattningsvis lyder alltså Elitens agenda för 2012. September-oktober krig med
Iran, sent 2012 eurokollaps följt av US-dollarkollaps någon gång vid årsskiftet eller
tidigt 2013. Tilläggas kan att Williams än en gång pekar på vad som framkom i "The
Beginning of the End" och som hans källa nu återupprepat. Under 2012 kommer
några slags gudomliga tecken att visa sig för mänskligheten, vad detta mer konkret
innebär vet inte Williams. Möjligen kan detta handla om några ockulta tilldragelser.
För oss som tror på möjligheten att Herren visar oss profetiska tecken i solen, månen
och stjärnorna kan vi göra en intressant iakttagelse som äger rum 13 november 2012.
Då inträffar en total solförmörkelse med sitt centrum exakt på balanspunkten i Vågens
stjärnbild. Detta kan eventuellt tyda på en parallell med vad vi läser i
Uppenbarelsebokens sjätte kapitel, versarna fem och sex, som beskriver den svarta
hästen och ryttaren med en våg i handen. Dessa verser talar om en kommande
hyperinflation där bland annat en dagsranson vete kostar en dagslön.

Tv. Illustration av den totala solförmörkelsen 13 november 2012. Th. Upp 6:5 När
Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: "Kom!" Och jag
såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. 6 Och
jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: "Ett mått vete för en
denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada."

Avslutningsvis kan vi konstatera att flera källor pekar i samma riktning. Fjärde
kvartalet 2012 kan bli ytterst turbulent med Mellanösternkrig och en total kollaps av
vårt nuvarande ekonomiska system. Vi kan dock inte med säkerhet veta om så blir
fallet. Elitens agenda kan fallera och vi kan få en annan utveckling både vad det gäller
Mellanösternkonflikten och världens valutautveckling. Endast framtiden kan visa om
något av vad som berörts i artikeln kommer att uppfyllas under 2012. Mvh Rune

