Lindsey Williams

Elite Emergency Data
Något som i USA alltid väcker starka känslor så väl innanför som utanför kristna
kretsar är nya och oftast kontroversiella uppgifter från Lindsey Williams. I mitten
av september släppte Williams en DVD med ny information beträffande Elitens
agenda för den nästkommande tiden. Denna artikel är en kort sammanfattning
av den aktuella informationen. Var och en får naturligtvis själv bedöma
substansen i artikelns innehåll. Uppenbart är dock att Williams vid ett flertal
tidigare tillfällen tillkännagett uppgifter som långt senare styrkts av konkreta
händelser, inte minst gäller detta den "Arabiska våren". Mina egna kommentarer i artikeln är i blågrå text.
******************************************
Redan för flera år sedan redogjorde Williams för yttrande från Eliten som avsåg
Kina. Man uppmanade då Williams att inte ägna någon uppmärksamhet åt
euron, aktiemarknaden, Nord Korea eller Iran etc. Håll istället blickarna på Kina,
"China is the big one" menade man. Nu visar sig dessa påståenden allt mer
korrekta. En av anledningarna är att Kina under de senaste 15-20 åren byggt
upp en enorm bostadsbubbla som nu verkar vara nära att brista.
Planeringen för dagens Kina började redan med George H. W. Bush (Bush den
äldre) som under perioden september 1974 till december 1975 var stationerad
som ambassadör i Kina. Enligt Williams är George H W Bush "mr New World
Order " personifierad.
Vad Bush åstadkom under sin korta period som ambassadör var att öppna upp
ett tidigare helt tillslutet samhälle bestående av en befolkning på över en
miljard. Eliten menade att ett land med en så stor befolkningsmängd också kan
förändra världen åt dem.
Amerika började nu att flytta delar av sin tillverkningsindustri till Kina där tillgången på billig arbetskraft var stor, en process som med facit i hand inneburit
att nära nog all tillverkningsindustri lämnat landet, stora delar av denna återfinns
idag i Kina. I takt med att USA:s import från Kina började skjuta i höjden
inleddes också Kinas förvärv av obligationer från en ökande amerikansk
statsskuld. Diagrammet visar den kraftigt ökande importen från Kina med början
under 1980-talet. Ett tillfälligt avbrott ägde rum under finanskrisen.

Ett av de stora problemen med att många amerikanska företag, små som stora,
idag återfinns i Kina är att man i samband med en etablering också nödgats
acceptera en partner som är förankrad i den kinesiska statskontrollerade
regeringen. Med andra ord har man tvingats att lämna ifrån sig alla företagsxxxx

hemligheter och alla copyrights. Williams säger att vid en eventuell konflikt
länderna emellan, ekonomisk som politisk, står Amerika helt utlämnade och
utan någon egentlig förmåga att åstadkomma någon tillverkning i hemlandet då
kunskap saknas. Scenariot innebär självklart också att Kinas köp av amerikanska obligationer skulle upphöra.
*********************
Under de senaste decennierna har det statskontrollerade Kina också nått en
position som världens näst största ekonomi. En viktig anledning till detta är att
man med hjälp av statsunderstöd tillåtit den byggboom som fullständigt exploderat under denna tidsperiod.
För 15 år sedan ändrade Kina sin policy och tillät kineserna att börja äga sitt
boende. Detta ledde till att stora delar av Kinas medelklass började investera i
fastighetsmarknaden. När möjligheten gavs till ett eget ägande medförde detta
att många tog generationers sparande och investerade i lägenheter. En del
kineser kan idag äga upp till 10 olika lägenheter
Expantionen har till övervägande del skett med lånat kapital. Fastighetsmarknaden motsvarar idag mellan 20 och 30 procent av Kinas hela ekonomi.
Bygghastigheten är ofattbar med 12 till 24 nya städer årligen. Dilemmat är att
ingen flyttar in, städerna står i stort sett tomma.
Ett annat problem är att byggboomen också medfört att kostnaderna för en
bostad rusat i höjden. En lägenhet i Shanghai kan idag kosta 45 gånger av vad
en genomsnittlig kinesisk löntagare har i årslön. Under det senast året har
också många entreprenörer fått problem med sina lånekostnader, åtskilliga
projekt står halvfärdiga och många byggmästare står på randen till konkurs.
I Williams rapport finns inslag från ett reportage gjort av CBS-programmet 60
minutes. Bland annat finns en intervju med Kinas framgångsrikaste byggherre.
Han varnar för att byggboomen lett till att det skapats en "jättebubbla" inom
fastighetsmarknaden och han har redan upplevt protester mot sitt eget företag.
Byggmästaren varnar också för att om bubblan brister, vilket det är stor risk för,
så kan Kina drabbas av en ny "arabisk vår" vilket skulle innebära en katastrof.
Inte ens Kinas kontrollapparat kan hantera en sådan utveckling.
Bilden visar 60 minutes reporter under rusningstid vid en huvudgata i en av
Kinas nybyggda städer. Se hela reportaget från 60 minutes här.
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****************************
Trots den stora påverkan som en turbulens inom den kinesiska fastighetsmarknaden kan orsaka både internt och globalt, så finns det ett betydligt mer
*************************
skakande inslag i Williams rapport. Inslaget beskriver Elitens planer på hur man
skall krascha världsekonomin och hur man under juni månad 2013 genomförde
ett test för att försäkra sig om att deras tes höll. Bekräftelsen kom omedelbart
och konfirmerade att tesen höll måttet.

Williams berättar att han på morgonen den 20 juni 2013 fick ett mail från sin
Elitkontakt om att något var i görningen. Williams kontaktade honom per telefon
och fick vetskap om Elitens planer.
Vid samma tidpunkt som Wall Street stängde måndagen den 19 juni tillkännagav Feds ordförande Ben Bernanke att det fanns en möjlighet att Fed
under andra halvan av innevarande år skulle inleda en nedtrappning av QE3.
Det vill säga att storleken på de 85 miljarder dollar, som varje månad sedan
september 2012 pumpats in i systemet, gradvis skulle börja minska i kvantitet
och att hela processen skulle kunna avslutas under 2014. Ett klipp från Bernankes tal kan ses här.
Antydningar om att en minskning i QE3 var att vänta hade redan tidigare
diskuterats, vilket lett till en viss oro på räntemarknaderna. Nu tog man steget
fullt ut och offentliggjorde de eventuella avsikterna. Hela processen styrdes
enligt Williams av Eliten vars tes var att effekten av uttalandet skulle generera
kraftiga höjningar av interbankräntorna. Kärnan av Eliten hade nu samlats för
att detaljstudera vilka effekter uttalandet fick på räntemarknaderna.
Resultatet av Bernankes uttalande blev också det som Eliten kalkylerat med.
Interbankräntorna rusade i höjden och värst drabbat blir Kina (med en sedan
tidigare orolig räntemarknad) vars 7-dagars reporänta den 20 juni rusade upp till
över 12 procent vilket var all time high. Detta fick till följd att i stort sett all handel
mellan storbankerna avstannade under de närmsta 48 timmarna. Diagrammet
visar den kinesiska reporäntan och den "spike" som skedde runt 20 juni.

För att återställa lugnet tvingades Fed-representanter några dygn senare att vid
flera tillfällen gå ut och lugna finansmarknaderna.
Att Eliten så snabbt lyckas åstadkomma de avsedda räntehöjningarna visar på
en enorm instabilitet i systemet. Man har tidigare hävdat att man med räntehöjningar skall krascha världens valutasystem. Det aktuella testet visar med all
tydlighet att man i nuläget totalt behärskar situationen. Hade man ytterligare låtit
pusha på systemet skulle detta resulterat i snabba och kraftiga globala räntestegringar och all interbankhandel hade upphört att fungera.
Avsikten från Elitens sida är att man med kraftiga ränteuppgångar skall åstadkomma en krasch på derivatmarknaden. Idag finns derivatavtal till ett värde av
uppskattningsvis drygt 1 biljard dollar (motsvarande cirka 60 gånger USA:s
BNP), majoriteten av dessa bedöms vara räntederivat.
Bank of International Settlement (BIS) redovisade i juni 2013 en sammanställning av samtliga offentliga derivatavtal gällande december 2012. Deras resultat
visar att totala antalet kontrakt motsvarar en summa på 632 biljoner dollar varav
489 biljoner dollar är räntederivat. (se tabellen nedan)
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Då den övervägande delen av derivathandeln sker som OTC-handel försvårar
detta överblicken då det bokstavligen inte finns någon ekonomi i världen som
vet hur derivatkapital strömmar och hur systemet fungerar. Beroende på dessa
omständigheter brukar det totala värdet av samtliga derivatavtal allmänt uppskattas till tidigare nämnda dryga 1 biljard dollar. I BIS sammanställning är cirka
77 procent räntederivat, omsätter vi detta till den gängse uppskattningen på
drygt 1 biljard dollar så innebär detta att runt 800 biljoner dollar skulle gälla avtal
i räntederivat.
När derivatavtalen förfaller handlar detta alltså om enorma summor och det
finns långt ifrån tillräckligt med reserver för att betala av dessa virtuella kontrakt.
Detta kommer att resultera i att alla de finansiella systemen kollapsar.
När kommer då denna kollaps att äga rum? Ja Williams kan inte ge ett exakt
datum men talar om en viktig "timeframe" (tidsram). Han menar att Eliten ännu
inte är redo att krascha systemet, man vill först åstadkomma en allmänt större
skuldsättning. Eliten strävar också efter att först uppnå ett sammanbrott i det
amerikanska pensionssystemet, (troligen med hjälp av bailins liknande det som
bland annat skett på Cypern och i Polen och som nu verkar vara aktuellt på
flera platser runt om i världen) man vill se fler människor vara beroende av
socialhjälp och man vill sätta fler städer i bankrutt likt det som skedde med
Detroit. Dessa mål handlar, vad vi kan förstå, i första hand om USA.
En viktig bricka i tidsramen är Obamacare. Williams poängterar speciellt att
ingen finanskrasch kommer att äga rum förrän Obamacare är fullt ut
implementerad , det vill säga inte före 1 januari 2015.
Williams källa har inte exakt redogjort för hur Obamacare skall utnyttjas men
man säger att avsikten med reformen i själva verket inte är att sjösätta någon
sjukvårdsreform. Hela utformningen är istället en konstruktion skapad av Eliten
i dess ambition att uppnå full kontroll över det amerikanska samhället och i
förlängningen också resten av världen. Williams påminner i detta sammanhang
om Elitens sedan tidigare kända mantra "The name of the game is control". Det
centrala i att alla amerikaner måste ingå i systemet innan man iscensätter den
totala kraschen tyder ju också på att den så kallade "reformen" skall användas i
kontrollsyfte.
De stora flertalet av ekonomiska bedömare var i september överens om att Fed
under den aktuella månaden skulle inleda en nedtrappning av QE3. Förvånansvärt för de flesta så skedde inte detta, utan Fed ämnar fortsätta sina kvantitativa
lättnader med 85 miljarder dollar per månad. Med kännedom om Williams
information är det dock inte förvånande att detta sedeltryckeri lär få fortsätta
ännu en tid. Ansatsen under juni var ju endast iscensatt för att pröva Elitens tes.

Ånyo pekar Williams också på det skrämmande faktum att Fed (Eliten) genom
de kvantitativa lättnaderna varje månad köper upp MBS-lån för 45 miljarder
dollar, kapital som tas direkt ur sedelpressen. Tillsammans med tidigare innehav kontrollerar Eliten idag MBS-lån till ett värde av cirka 1,4 biljoner dollar. och
är därmed ägare till stora delar av amerikanernas fastighetsbestånd. Åter igen
"The name of the game is control".

Williams rapport innehåller också ett antal råd beträffande vissa ekonomiska
åtgärder som han anser vara nödvändiga att vidtaga innan kollapsen äger rum,
dessa råd är utelämnade i denna sammanfattning
******************************
Elitens process med den "Arabiska våren" behandlas inte i den aktuella DVD:en
men Williams har tidigare redogjort för hur man medgivit ett misslyckande
beträffande Syrien. Agendan var ju att efter ett regimskifte i Syrien ta sig an
Saudiarabien och därigenom pressa upp oljepriset. Men som Williams påpekat
vid flera tidigare tillfällen, man tror man är gudar vilket man självklart inte är och
därav också misslyckanden.
******************************
Avslutningen av DVD:en är en mycket viktig del och det märks att den också är
det för Williams personligen. Här talar Williams om att långt mycket viktigare än
alla fysiska förberedelser inför en finansiell kollaps är att ha ett helgjutet
förhållande med himmelens Gud och tron på att Jesu seger på korset är den
enda vägen till frälsning och ett evigt liv. Williams talar bland annat utifrån Apg
4:12 och Joh 3:16. Williams poängterar att nåden är det enda vi har att förlita
oss på, en nåd som vi inte kan uppnå genom prestationer eller köp utan vi
endast erhåller genom tro och tro får vi genom att läsa och handla efter Guds
ord.
Mvh Rune

