Lindsey Williams

Global Currency Reset
Lindsey Williams är en mycket omtvistad person och många ifrågasätter hans
uppriktighet och även hans kontakter med vad han själv kallar Eliten eller med
en mer generell benämning New World Order. Därför kan det vara på sin plats
att göra en kort beskrivning av Williams bakgrund innan vi ger oss i kast med en
sammanfattning av hans senaste uttalande, Global Currency Reset.
Williams som är en amerikansk examinerad baptistpastor åkte 1970 som missionär till Alaska. Fyra år senare när Trans-Alaska pipeline började byggas
erbjöd sig Williams att tjänstgöra som pastor vid bygget med över 25 000
anställda. Efter sex månaders tjänstgöring fick Williams en sådan uppskattning
för sin insats att Alyeska Pipeline Company menade att Williams var en
ovärderlig tillgång för företaget. Bolaget gav Williams en exekutiv status vilket
innebar att han kunde röra sig fritt inom hela företagets arbetsarea. Williams fick
ett fordon och inbjöds att även sitta med vid styrelsemöten i egenskap av
rådgivare för att främja förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Under tre år hade Williams möjligheten att samtala, äta, och umgås tillsammans med oljebolagets ledning, några av de mest kraftfulla, inflytelserika
och manipulativa männen på den här planeten.
Själv menar Williams att det var en Guds
försorg att han fick tillfälle att knyta dessa
kontakter. Kontakter som nu ger honom den
unika möjligheten att få insyn bakom de
stängda dörrar där den agenda fastställs
som är tänkt att bedra mer än 99,9 procent
av jordens befolkning. Viktigt att komma
ihåg är också det som Williams själv är
mycket noga med att betona, han framför
absolut inga profetior utan allt han offentliggör är information från sin Elitkälla.
Flera tidigare utsagor från Williams har senare verifierats i konkreta händelser
och undertecknad menar att Williams definitivt har en kontakt in till Eliten/New
World Order, en gruppering som idag undercover försöker styra världsutvecklingen i en bestämd riktning. Hur långt man sedan lyckas avgörs helt och hållet
av vår Herre. Självklart står det var och en fritt att själv bilda sig en egen uppfattning om bärigheten i vad Williams framför.
Text i blågrått är synpunkter från undertecknad, sammanfattningen av Williams
senaste uttalande återges i vit text.
**************************************
Under oktober månad 2013 redogjorde Williams bland annat för den agenda
som enligt Eliten skall föra världen fram till en slutlig global ekonomisk kollaps.
En sammanfattning kan läsas här. En månad senare fick Williams ett mail från
sin källa. Mailet beskrev en global ekonomisk händelse som planeras av Eliten
(IMF), eventuellt inom de närmsta tre månaderna. Det Williams då fick Elitens
godkännande att publicera löd enligt följande.
Vi måste komma ihåg att detta är den största finansiella händelsen under de
senaste 1000 åren åtminstone ur mitt perspektiv. Varje människa på jorden
kommer att påverkas. Det kommer att orsaka svält, upplopp och kanske till och
med krigslagar. Detta är en stor, stor händelse!
Vid månadsskiftet november-december 2013 fick Williams en betydligt mer
gedigen information om de planer som är tänkta att äga rum fram till att den
totala ekonomiska kollapsen framkallas, vilken är avsedd att äga rum inom ett
till ett och ett halvt år. Williams understryker att de senaste uppgifterna är den
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mest detaljerade informationen som han erhållit från sina källor och där framgår
att det finns ett av Eliten planerat event som kommer att påverka hela världen.
Vi kommer inte att underrättas om denna händelse förrän efter att den har ägt
rum. Eventet kommer sannolikt att ske inom tre månader. (före månadsskiftet
februari-mars).
En överenskommelse har gjorts mellan 204 länder och IMF om en omställning
av förhållandet mellan respektive valuta. Åtgärden har arbetats fram under de
senaste dryga två åren. Överenskommelsen kommer att innebär att alla de 204
ländernas valutor ställs om och tillåts att endast fluktuera inom en ram av högst
5 procent vilket också innebär att alla valutakrig kommer att tillhöra det förgångna.
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Williams säger att han här vill använda de identiska ord som Eliten använt i
informationen till honom. Det vill säga, valutorna kommer inte att bli devaluated
(devalverade) utan de kommer att bli reset (omställda). Williams källa menar att
ingen utanför de innersta kretsarna i hanteringen av denna åtgärd kommer att
känna till denna händelse förrän den ägt rum. När vi vaknar en morgon (högst
troligt en lördag- eller söndagsmorgon) kommer vi att stå inför fullbordat faktum.
Då kommer denna nyhet att täcka förstasidorna på varje tidning och magasin i
hela världen och vara Breaking News på alla TV-kanaler. Observera att dessa
händelser INTE är den totala ekonomiska kollapsen som Williams tidigare talat
om och som är planerad att äga rum först om cirka ett till ett och ett halvt år.
I förhållande till varje lands tillgångar kommer valutorna att ställas om, regleras.
För USA:s del som har en större skuld än något annat land i världen kommer
detta att innebära en kraftig turbulens. US-dollarn kommer att förlora runt 30
procent av sitt nuvarande värde samtidigt som den förlorar sin status som
världens reservvaluta. Resultatet kommer naturligtvis att bli en omskakande
omställning för i första hand det amerikanska folket. Efter några veckor eller
månader, beroende på varan, kommer detta att få genomslag på den amerikanska prisbilden. Alla importerade varor kommer att drabbas av en prisökning
på motsvarande cirka 30 procent.
Inte enbart USA är i denna trängda situation, kanske något förvånande för de
flesta är att Storbritannien också är extremt högt belånat. Jämfört med respektive lands BNP har Storbritannien en större totalskuld (hushåll, företag och
offentlig sektor) än krisländerna Grekland, Italien, Portugal och Spanien.

Ett av de 204 länderna i uppgörelsen kommer att få sin valuta registrerad och
fastställd som världens nya reservvaluta och dess värde kommer att garanteras
genom att den backas upp av guld, det vill säga dess värde kommer att få en
permanent fixering gentemot guldet. Williams har inte informerats om vilken
valuta detta gäller men ställer nu samma fråga som undertecknad gjort under
det senaste året, varför importerar Kina så mycket guld?
Under de senaste två åren har Kina importerat guld i en tidigare aldrig skådad
omfattning. Från september 2011 fram till och med september 2013, alltså
under en tid av 25 månader har Kina importerat 2 232 ton guld. (Se diagram)
(sept 2013 = 116 ton) Guldexperter tror att den officiella siffran är i underkant då
det högst troligt även skett en icke officiell import. Kina har under den aktuella
tiden också utvunnit guld från inhemska gruvor, kvantiteten är okänd. Den
officiella importsiffran motsvarar ungefär en fjärdedel av hela den amerikanska
guldreserven.

Naturligtvis kan vi inte veta om orsaken till den extrema importen har något
samband med en eventuell reservvaluta men klart är att den valuta man väljer
kräver en massiv uppbackning av en stor guldreserv. Vi kan också ha i minnet
det som Eliten tidigare flaggat för, Watch China och China is the big one.
Förutom den beskrivna Global Currency Reset tror Williams, mot bakgrund av
vad de tidigare antytt och vad de nu talar om mellan raderna att det förmodligen
kommer att ske en konfiskation och nationalisering av privata amerikanska
pensionsfonder. Washington är nu i behov av varenda dollar för att minska den
amerikanska statsskulden. Liknande konfiskationer har tidigare skett i flera länder, nu senast under hösten i Polen och Ryssland. Alla länder är nu trötta på
den amerikanska dollarn och ingen är längre intresserad av att köpa den amerikanska statsskulden. Senast var det just Kina som flaggade för ett stopp.
Om Fed menar allvar med att i januari inleda en svag första "tapering" av QE3
så lär man nu vara i desperat behov av andra likviditeter. En pensionskonfiskation låter inte otänkbart med motiveringen att landet måste räddas.
IMF som enligt Williams rapport är den organisation som är drivande i Global
Currency Reset har i sin oktoberrapport Taxing Times en mycket intressant
vinkling. Man menar bland annat att de dåliga finanserna i många länder kan
motivera en engångsskatt på privata förmögenheter.(Se utdraget nedan.)

Box 6. En Engångsskatt på Kapital?
Den kraftiga försämringen av de offentliga finanserna i
många länder har återupplivat intresset för en
"kapitalskatt"— en engångsskatt på privata
förmögenheter – som en undantagsåtgärd för att
återställa en hållbar skuldnivå.
Här lyfter IMF själva ett förslag om en engångsskatt på kapital som mycket väl
kan åsyfta en pensionskonfiskering eller någon liknande åtgärd.
På Williams DVD förekommer ett videoklipp där Mike Krauss och Rudy Avizius
från Public Banking Institute medverkar och de pekar bland annat på den betydande risk som föreligger för insättare i de stora amerikanska bankerna.
Krauss och Avizius menar att liknande det som skedde på Cypern tidigare
under 2013, då vissa bankkunder förlorade upp till 60 procent av sitt insatta
kapital, i princip kan ske i de flesta länder. Cypern kan räknas som en testballong för vad som senare kan komma att äga rum i andra länder.
Förberedelser för liknande åtgärder, så kallade bail-ins finns redan i Nya
Zeeland, EU, Kanada, Storbritannien och USA.
De största riskerna att råka i svårigheter finns hos de stora bankerna i USA och
Storbritannien med enorma exponeringar i derivat. När dessa vadslagningar
börjar gå åt fel håll ökar osäkerheten markant. Den stora faran för privata
insättare i dessa banker är då att bankkriser iscensätter bail-ins där aktieägare
och oprioriterade fordringsägare enligt lag riskerar att förlora hela sitt sparkapital för att hålla skattebetalarna skadeslösa. Detta framgår i en gemensam
rapport från Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) och Bank of
England (BoE) daterad december 2012. (Se utdraget nedan).
The goal is to produce resolution strategies that could be implemented for the
failure of one or more of the largest financial institutions with extensive activities
in our respective jurisdictions. These resolution strategies should maintain
systemically important operations and contain threats to financial stability. They
should also assign losses to shareholders and unsecured creditors in the
group, thereby avoiding the need for a bailout by taxpayers.(De bör också
tilldela förluster för aktieägare och oprioriterade fordringsägare i gruppen
och på så sätt undvika behovet av ett räddningspaket från
skattebetalarna.)These strategies should be sufficiently robust to manage the
challenges of cross-border implementation and to the operational challenges of

En gäst hos Williams är Tom Fyler, en finansexpert med flera år på Wall Street.
Fyler upphåller sig kring frågan om reservvalutor och att många både aktörer
och politiker idag ifrågasätter US-dollarn som reservvaluta. (Nedan Williams och
Fyler i samtal).

Fyler säger att People`s Bank of China (PBOC) föreslog för ett år sedan att IMF
skall ta över USA:s ledning för världens penningmarknadssystem. Ett observandum är att det under senaste tiden förekommit mycket aktivitet kring den
kinesiska yuanen. Rysslands förre president Medvedev har tidigare föreslagit
ett nytt ramverk för den globala penningmarknaden, något som bör tas fram av
G20-länderna. Den tidigare IMF-chefen Dominique Strauss-Kahn har också han
påpekat problemet med konkurens mellan valutorna vilket har skapat problem
för IMF att styra den globala finans- och penningmarknaden.
Christine Lagarde, IMF:s nuvarande chef, sade 2013 i en intervju för PBS att
US-dollarn är ifrågasatt och att USA måste få ordning på sin skuldkris, i annat
fall riskerar man sin status som reservvaluta och kan råka ut för en påtaglig
degradering i förhållandet till andra valutor. Lagard säger i intervjun att kriser är
en mycket bra förändringsfaktor och främjare av förändringar.
Fyler uppmärksammar också en IMF-rapport från 2011 med benämningen Enhancing International Monetary Stability - A Roll for SDR. (Förklaring av SDR
kan läsas här). IMF talar här om att målet för världens centralbanker är att ha
en reservtillgång som bättre återspeglar den globala ekonomin, detta speciellt i
beaktande av en instabil US-dollar. Med uppdraget att ansvara för en reservvaluta kommer IMF att skapa SDR-obligationer. För centralbankerna kommer
detta att minska beroendet av amerikanska statsobligationer. IMF:s mål är även
att låta oljehandeln prissättas i SDR.
Allt det Fyler här tar upp pekar i en och samma riktning och är ett avfärdande av
den amerikanska dollarn som världens reservvaluta vilken kommer att ersättas
av något nytt. Enda frågetecknet är när detta kommer att ske? En Global
Currency Reset och en ny reservvaluta ser dock ut att vara under uppsegling.
Avslutningsvis talar Williams om att dessa scenarier skapar mycket oro hos
många men om vi känner vår Frälsare Jesus Kristus behöver vi inte känna oro.
Den här världen har inget att erbjuda som vi kan förlita oss på, vi passerar
endast snabbt förbi under en kort tid och är snart borta. Men Gud älskar oss alla
och sände sin Son för att dö för våra synder. Han betalade priset för alla våra
synder för att vi skulle få möjligheten att tillbringa evigheten med honom.
Williams avslutar med att citera Joh 3:16
Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror
på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.
************************************
Mycket talar nu för att något stort förbereds i den globala ekonomin. USA har
tjänat ut som det ledande finanslandet och förtroendet är kört i botten. Fattigdomen i USA ökar nu explosionsartat . Mer om USA:s fattigdom kan läsas här.
Oavsett om Williams scenario kommer att inträffa eller ej så skall vi idag vara
ytterst observanta på utvecklingen. Bibeln talar om stor turbulens i den sista
tiden och Holger Nilsson skriver i tidskriften Flammor den 15 december följande
tänkvärda ord.
Mycket snabbt, på en dag eller över en natt
kan vi stå inför att dramatiska förändringar
har skett i världen. Många kommer att bli
tagna på sängen. Tyvärr är det många som
tycks leva i en drömtillvaro där man tror att
allt i stort sett kommer att löpa på som det
gjort tidigare. Vi kan vara förvissade om att
så inte kommer att bli fallet. Bibeln talar om
att stora omvälvande händelser kommer
att inträffa i den yttersta tiden.
Mvh Rune

