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Den kinesiska regeringen kallar på en ny världsordning för att ersätta den 
amerikanska ordningen, eftersom Amerika är på gränsen till en ekonomisk 

försummelse (att betala statsskulden). China Link Here Här är Obamas ledarskap 
väldigt beräknande eftersom jag anser att han är en bricka i ett mycket större system 
av den Nya världsordningen som håller på att utvecklas. Jag kan inte backa upp detta 
med nyhetsartiklar, men jag tror att mitt antagande kan vara korrekt. De ekonomiska 
konsekvenserna av detta skulle kunna störa det globala ekonomiska systemet. Jag 
tror inte att det skulle vara försummelsen i sig, men en förut planerad förvirring av 
världsekonomin kommer att bana väg för ett ekonomiskt system som leds av Satans 
människa som kallas Antikrist. Detta är bara ytterligare ett steg i den sataniska 
inriktningen för vår värld. 
 
Om systemet är på gränsen till kollaps, då skulle världens ledare vara mer oroliga. Jag 
tycker att ramaskriet är väldigt lågt med tanke på att det kan leda till att världens slut 
är över oss, som vi känner den. Jag tror att den amerikanska standardinställningen är 
en falsk flagga för världen för att öka sin övervakning av medborgarna på planeten. 
Det är mycket genialt. Skyll på Tea Party Republikanerna, som består av många 
kristna, och för fram din väg under tiden. Världen ser etableringen som en räddare av 
det ekonomiska systemet i stället för en iscensatt kollaps. Det är Tea Party 
Republikanerna som är de största hindren för världssystemet, vilka är 60 eller så av 
republikaner i representanthuset och omkring 5 i den amerikanska senaten. Dessa 
män håller uppe drömmen om inrättandet av en värld med total kontroll. Leta efter 
media och inrättandet av republikaner och demokrater som fortsätter bannlysningen 
av dessa republikaner, som många är bekännande kristna. 
 
Jag vet inte om vi går in i en försummelse (att betala statdsskuld), men om vi gör det 
kommer att vara tillverkat. Jag tror att de kriser amerikanerna ständigt befinner sig i 
sker målmedvetet av presidenten. Satan ställer i ordning världen för sin man för sin 
tid. Antikrist kommer att regera i 3 ½ år och han kommer att föra med sig helvetet på 
jorden strax efter Satan blir avsatt från himlen i den himmelska striden med 
ärkeängeln Mikael. Gud har sagt dessa saker i förväg så vi kommer att vara redo. Han 
älskar dig så mycket att han har gett oss sina tankar i Skriften. Han vill ha en rik 
relation med dig så att du och han kan gå igenom detta tillsammans. Kom ihåg, han är 
inte bara Herre i ditt liv, utan också din vän. 
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