Lindsey Williams - De kommande fyra åren
Under inledningen av december har pastor Lindsey Wiilliams intervjuats av ett
flertal radiostationer runt om i USA. Detta sedan han efter presidentvalet
försetts med ny information från Eliten, riktlinjer som berör de kommande fyra
årens agenda. Denna artikel kommer att sammanfatta de väsentligaste delarna
av dessa intervjuer och är i huvudsak hämtad från Infowars.com och Radio
Liberty. Var och en får givetvis själv pröva och värdera innehållet i informationen. Kommentarer utöver Williams uppgifter återges i gul text.
Den mest påfallande informationen från Elitens agenda och den som Williams
också inlett sina framträdanden med är att det under de närmsta ett till två åren
inte kommer att äga rum något finansiellt sammanbrott. Man är ännu inte redo
att genomföra denna kollaps då man anser att allt för många fortsatt är satta i
allt för liten skuld för att tiden skall vara mogen. Detta gäller länder och städer
så väl som enskilda hushåll. Williams nämner inget om den Arabiska våren i
sina aktuella framträdanden men sannolikt är problemen i Mellanöstern och inte
minst i Syrien en avgörande faktor till "förseningen" i Elitens agenda.
Man kommer fortsatt att försöka tvinga fram en ökad skuldsättning och målet är
att den amerikanska staten skall försättas i liknande situation som de
sydeuropeiska krisländerna nu befinner sig i. Ett led i detta är den nu aktuella
Fiscal Cliff som är planterad för att generera en massiv skuld. Vi ser också en
planerad och ökande skuldsättning hos de amerikanska collegestudenterna .
Williams menar också att de deklarationer som Obama-administrationen gjort
beträffande skattehöjningar för de rika är nonsens och enbart till en liten del
kommer att drabba de rika. Den stora tunga delen av kommande skattehöjningar kommer istället att gå ut över den amerikanska medelklassen. Ett
exempel på detta är planer på lansering av något som liknar en nationell mervärdesskatt, ett annat är införandet av Obama Care.
Walmart, USA:s största privata arbetsgivare, planerar nu att kringgå kostnaderna för Obama care genom att
skära ner anställningsavtalen till under
30 timmar per vecka. Sjukvårdskostnaderna faller då istället på Medicaid,
det vill säga på de amerikanska skattebetalarnas bord.
Med minskande arbetsinkomster och en ökande skattebörda kalkylerar Eliten
med att en mängd amerikaner inom ett par år kommer att tvingas lämna sina
egnahem. Ett fastighetsbestånd som Eliten via Fed:s sedelpressar nu snabbt
lägger under sig genom köp av MBS-lån med en hastighet av $40 miljarder per
månad.
Tidigare har det sagts att den amerikanska dollarn skulle vara död vid slutet av
2012. Eliten menar också att USD i praktiken nu är död. Detta kan dock ännu
inte urskiljas fullt ut men en successiv utfasning sker. Tydliga exempel på detta
är initiativet från BRICS-länderna att frångå den amerikanska dollarn som
betalmedel och reservvaluta. Vid det senaste BRICS-mötet 29 mars 2012 togs
viktiga steg i denna riktning. Länderna svarar tillsammans för 43 procent av
världens befolkning, 18 procent av världens BNP och 53 procent av världens
globala finanskapital.
Ytterligare ett exempel på dollardöden är Comprehensive Ekonomic Partnership
for East Asia som möttes i Phnom Penh i mitten av november. I denna organisation ingår 16 länder som representerar halva jordens befolkning. Även här
förhandlar man om frihandelsområden vilket innebär att man kommer att dumpa
oönskade och oanvända amerikanska dollar. I takt med detta kommer, inom
sex till nio månader, massor med oanvända USD hem till Amerika. Resultatet
blir att inom ett par år kommer USD att degraderas till en andra klassens valuta.
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Eliten har inte enbart problem i Mellanöstern, Williams talar om ytterligare
svårigheter. Man är för närvarande djupt bekymrade över den nyligen omvalde
amerikanske presidenten. Eliten menar att Obama är fullständigt utom all
kontroll och är mest intresserad av hur hans muslimska vänner vill att han skall
agera. Man vet nu inte hur man skall hantera problemet Obama. Presidenten
har ju även tidigare gått emot Elitens planer bland annat i fråga om Keystone
Pipeline där han nonchalerade påtryckningarna och nekade en utbyggnad.
Vissa av Elitens planer på oljeborrningar har också gått om intet. Man kan
fundera över vad dessa uttalanden från Elitens sida innebär och hur farligt
presidenten nu lever med sitt höga spel.
Ytterligare ett problem bekymrar nu Eliten. Man har fått konkurrens av vad de
själva benämner som The Renegade Elite och syftar då på BRICS-länderna
som nu allt mer verkar ta upp konkurrensen om att få styra världsutvecklingen.
BRICS vill skapa sin egen agenda och inte följa i någon annans ledband. Eliten
menar dock att man kommer att finna en lösning på detta problem. Detta
triangeldrama mellan, vad Williams benämner den gamla Eliten, Obama och
BRICS-länderna kommer enligt Williams inte minst att drabba det amerikanska
folket.
Något som Williams tidigare berört och som han ägnar mycket tid åt att belysa
är vad Eliten benämner Devils Messiah (Djävulens Messias). Detta handlar inte
om antikrist utan är ett begrepp som myntats för att beskriva Elitens planerade
avkristning av i första hand USA och det amerikanska folket. För att kunna
genomföra sin planerade New World Order menar man att det kristna
inflytandet måste bromsas och utraderas i samhället allt ifrån skolor, domstolar
och kyrkor, ända upp till Kongressen. I agendan för Devils Messiah är nu en
viktig del det som generellt är planerat för övertagandet av stora delar av det
amerikanska fastighetsbeståndet. Man kalkylerar med att ekonomiska svårigheter för församlingarna under de närmsta åren skall generera massiva församlingskonkurser vilket skall borga för ett övertagande även av de amerikanska
kyrkobyggnaderna.
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Williams ser mycket allvarligt på denna plan och uppmanar alla församlingar i
USA att snarast möjligt och i görligaste mån betala skulderna på respektive
kyrkobyggnader.
Elitens agenda innehåller också andra kontrollplaner. Av alla amerikanska
medborgare är i dagsläget cirka 48 procent beroende av någon form av hjälp
från myndigheterna. Under de närmsta åren är denna siffra planerad att öka till
runt 70 procent. Man vill göra så många amerikaner som möjligt beroende av
myndigheterna (läs NWO). Eller för att citera Elitens mantra "The name of the
game is control". Med dessa åtgärder hoppas man också kunna styra
kommande val och Williams säger att USA aldrig mer kommer att uppleva
något opartiskt och rättvist presidentval om det någonsin kommer att äga rum
något mer presidentval.
Inom fyraårsperioden planerar Eliten också att ta guldpriset till $3000 vilket är
nödvändigt för att stötta en ny världsvaluta. Sannolikt inkluderar detta då de
tidigare planerna beträffande den Arabiska våren, det vill säga att starta
oroligheter i Saudiarabien och därmed åstadkomma ett kraftigt stegrande
oljepris. I samband med detta upprepar Williams också det han tidigare
påpekat. När tiden anses mogen är det derivatmarknaden som man kommer att
manipulera och därmed krascha valutasystemen. Denna krasch kommer att ske
samtidigt och innefatta världens alla valutor.
Vi vet inte hur den kommande
utvecklingen kommer att gestalta
sig. Eliten är just nu mycket oroad
över BRICS-ländernas framfart och
inte minst en oregerlig president.
Artikeln redogör endast för den
agenda som den så kallade Eliten
inriktar sina planer efter. Det känns
viktigt att upprepa det Williams
alltid påpekar, han är ingen profet
och de uttalanden han gör är
absolut inga profetior utan enbart
uppgifter från den källa inom Eliten
som informerar honom om deras
planer. Williams poängterar också
ofta att Eliten tror de är gudar och
kan styra utvecklingen vilket de
naturligtvis inte kan, inte mer än
inom de ramar som vår Herre
tillåter.
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