Eliten desperat

Eliten alltmer desperat

Den 28 juli medverkade pastor Lindsey Williams i radio och uppdaterade då det
aktuella världsläget baserat på information från Eliten. Som alltid skall vi ta
dessa uppgifter för vad de är men det är ändå tveklöst så att Williams har en
direktlinje till källor inom Eliten och att det då är intressant att ta del av hans
uppgifter. Williams påpekar också ofta det faktum att Eliten själva tror att de är
gudar och att de kan styra utvecklingen vilket de självfallet inte behärskar.
Mina egna kommentarer är i gul text.
Det allt mer överskuggande problemet för Eliten är just nu en betydande
försening jämfört med deras tänkta agenda, detta till större delen beroende på
den svårlösta uppgiften i Syrien. Ett delmål i den "arabiska våren" (läs "arabiska

vintern") är att man till varje pris måste neutralisera Assadregimen som ett led
i att radikalt rita om den politiska kartan över hela Mellanöstern.
Konflikten i Syrien har nu pågått i snart 18 månader utan att den fått någon
"lösning". Framförallt är det Ryssland som har satt käppar i hjulet. Eliten räknar
själva med att man förlorade runt tre månader i Libyen och har fram till idag nu
tappat ytterligare sex månader i Syrien. Denna försening fördröjer i sin tur hela
deras fortsatta globala agenda
New World Order (NWO) har på många sätt försökt att manipulera situationen i
Syrien utan att nå fram till något genombrott. I nuläget verkar direkt markstöd
samt vapenunderstöd var den valda åtgärden. Vi vet sedan tidigare att både
MI6 och CIA varit involverade i utgången både i Egypten och Libyen. I dagarna
har vi nåtts av signaler om att CIA är verksamma i Syrien och vi vet sedan
tidigare i år att MI6 och även al-Qaida har en aktiv roll i att stödja Fria Syriska
Armén (FSA) . Just nu försöker man i Aleppo skapa en bas för FSA och de
fortsatta striderna.
Williams upprepar också vad han tidigare sagt beträffande den "arabiska
våren", alla gamla strukturer i Mellanöstern måste falla. Det sista landet på
agendan är Saudiarabien. Denna operation skall också höja oljepriset till minst
$150 fatet. Målet är någonstans mellan $150 och $200. Denna prisnivån är
själva nyckeln och en förutsättning för hela deras fortsatta plan.
Denna agenda är också helt i överensstämmelse med den dröm som Jerry
Golden hade våren 2011. Drömmen talar om en enorm storm som täcker jorden
och mitt i stormens öga befinner sig Saudiarabien. Som på ett kommando börjar
sedan dussintals eldar att snabbt röra sig mot landet för att sedan helt
övertäcka dess yta. Efter det, berättar Golden, var det som ett stort mörker
började sprida sig från Saudiarabien och ut över hela världen.

En viktig del i Williams information är att tålamodet nu börjar sina för Eliten. Han
säger att något radikalt kommer att äga rum inom en snar framtid. Kommer man
inte vidare kan oktober månad bli mycket kritisk och han menar att man då
överväger att skapa ett krigstillstånd som kan beröra stora delar av
Mellanöstern. En möjlighet att skapa denna situation är att framkalla en akut
krissituation i Hormuzsundet. Detta skulle då bland annat generera det önskade
oljepriset på minst $150. Planering för detta scenario har redan gjorts och görs i
form av taktiska förberedelser.
Oktober månad framstår allt mer som en kritisk tidpunkt. Förutom Williams
uppgifter har även Israel talat om oktober som någon slags deadline för beslut
om att genomföra ett anfall mot Iran. Om Eliten har någon möjlighet att påverka
detta beslut vet vi inte. Utöver detta kan Obama-administrationen i ett pressat
opinionsläge inför presidentvalet umgås med tankar om en krigsinledning för att
lyfta väljarnas förtroende, en president i krig brukar inte förlora val. Vi skall
också ha i minnet att den aktuella tidsperioden delvis även sammanfaller med
Hösthögtiderna.
Beträffande presidentvalet menar dock Eliten att utgången inte spelar någon roll
då de styr bägge sidor, både demokrater och republikaner. Eliten var dock
tidigare i år mäkta förgrymmad på Obama då han stoppade en fortsatt
utbyggnad av Keystone Pipeline (se tidigare Hörna).
På grund av förseningar i agendan har Eliten nu även tvingats göra ett avbrott i
borrningarna vid Gull Island-fyndigheten. Planen är ju att man skall ta denna
fyndighet i bruk först efter att man uppnått ett oljepris på $150 till $200 samt att
ett nytt valutasystem genomförts.
Den allmänna förseningen gör naturligtvis också att man även tvingas flytta
fram den ekonomiska kraschen, därigenom åstadkommer man då också en än
större skuldsättning. Elitens strävan är att alla nationer skall stå i så stor skuld
som möjligt innan de lanserar en ny guldbaserad valuta.
I detta sammanhang kan också nämnas att enligt Williams är det fullt möjligt att
Grekland lämnar eurosamarbetet utan att följdverkningarna för euron blir
särskilt kännbara. Han upprepar istället att den ekonomiska kraschen kommer
att utlösas av ett sammanbrott på derivatmarknaden. Williams bedömer med
utgångspunkt från sin information att en dollarkrasch kan komma strax efter
presidentvalet, troligtvis i inledningen av 2013. Strax innan har då redan
eurosamarbetet brutit samman.
Williams upprepar också vad han tidigare sagt beträffande guld- och
silverpriserna. Ett guldpris på minst $3000 och ett silverpris på $75 är en
nödvändighet för att kunna stödja en ny NWO-valuta.
Många oberoende källor pekar nu på att den kommande hösten och vintern kan
få ett mycket turbulent förlopp på den politisk-ekonomiska arenan.
Vi avslutar med vad pastor Williams ofta brukar betona i sin avslutningar:
Världen ser mycket mörk ut men det finns ett hopp för dej. Du kan bli frälst
genom att du erkänner och ångrar dina synder. Tror att Jesus Kristus Guds
enfödde son dog för dina synder men på tredje dagen uppstod igen. Bed till
Gud och bed om att Jesus Kristus skall bli din personlige frälsare. Tro att Jesu
Kristi blod allena kan betäcka dina synder och att du inte genom dina
handlingar kan finna en väg till himlen, endast Jesus Kristus kan rädda dig.
Mvh Rune

