Under första delen av 1970-talet tjänstgjorde pastor Lindsey Williams som själavårdare och pastor på Alaskas oljefält. Han fick då en unik insyn i det tankesätt,
den moral och de planer som präglade inflytelserika personer inom oljebranschen. Genom etablerandet av en konfidentiell kontakt i första hand med
Ken Fromm fick Williams en informationskanal rakt in i Elitens innersta kretsar.
Kontakten pågick fram till 2011 då Fromm avled.
Williams har alltid menat att Eliten, eller Globalisterna om vi så vill, äger en agenda som syftar till att lägga under sig den totala globala makten under devisen The
Name of the Game is Control.
Williams pekar på att för skapandet av en totalitär och global kontroll menar Eliten
att det krävs i huvudsak två faktorer. Nummer ett är enorma skuldsättningar, allt
ifrån stater ner till den vanliga människan. Nummer två är implementerandet av
en global rädsla eller närmast en fruktan bland människor. Idag kan vi se hur
dessa två faktorer med tydlighet befinner sig i sin fulla utveckling. Katalysatorn
är nu covid-19 vilken för Elitens syften är mycket effektiv och främjar båda deras
planer och målsättningar.
Ett aktuellt bevis för detta är den proklamation som den 3 juni 2020 gjordes av
World Economic Forum då man presenterade The Great Reset. I ingressen skriver man:
Det finns ett akut behov för globala intressenter att samarbeta för att samtidigt
hantera de direkta konsekvenserna av COVID-19-krisen. För att förbättra tillståndet i världen startar World Economic Forum The Great Reset-initiativet.
Den aktuella Covid-krisen ses av World Economic Forum och dess ordförande
Klaus Schwab som den perfekta utlösaren för att genomföra deras planerade
reset (återställning/omstrukturering). I juni 2020 klargjorde Schwab, med stöd av
Prince Charles of Wales samt ledare från FN, Mastercard, Microsoft och IMF,
behovet av en stor reset för att återställa ordningen i en värld full av panik,
konflikter och ekonomisk oro.
Agendan är dock inte något nytt koncept. Redan 2013 fick Lindsey Williams
tillåtelse att publicera denna proklamation från Eliten gällande en kommande
reset.
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!
Året därpå talade dåvarande chefen för IMF, Christine Lagarde, på World
Economic Forums årliga möte i Davos. Lagarde pekade då på vikten av en reset
av penningpolitiken, den finansiella sektorns regleringsmiljö och strukturella
reformer av globala ekonomier.
Ett mycket betydelsefullt år ur globalisternas perspektiv blev 2015. Ambitionerna
om en ny världsordning kom tydligt i dagen genom introduktionen av FN:s
Agenda 2030. Kärnan i de 17 hållbara utvecklingsmålen talar om utrotandet av
fattigdom och hunger, åtgärder mot klimatförändringar, skapandet av hållbara
städer samt god hälsa och välbefinnande.
Målen i Agenda 2030 är ämnade att verkställas fram till 2030 och skulle innebära
en extrem omställning (reset) av hela den globala samhällsstrukturen, speciellt i
ekonomiskt hänseende, och skulle kräva en totalitär centralisering och ekonomisk reglering genom ett globalt kontrollsamhälle av tidigare aldrig skådat mått,
det vill säga en helt ny världsordning.

Viktigt att observera är att Agendan välsignades av Vatikanen och påve Franciskus som under sitt inledningstal under FN-mötet i september 2015 till fullo
ställde sig bakom innehållet i Agenda 2030. En proklamation som skedde endast
timmar innan den sista månförmörkelsen i den judiska högtidstetraden 2014-15
ägde rum. Detta tal var samtidigt en milstolpe i den politisering som Vatikanen
nu allt mer ägnar sig åt och en tydlig brytning med Bibelns centrala förkunnelse.
År 2016 introduceras den Fjärde Industriella Revolutionen (4IR) under World
Economic Forums årliga möte. 4IR syftar till att vara allomfattande och involvera
alla intressen i den globala politiken med fullt engagemang från den offentliga
och privata sektorn, det akademiska och civila samhället. Begreppet 4IR kan
beskrivas som en digital revolution, en fusion av samtliga teknologier så som
artificiell intelligens, nano- robot- och bioteknik.
Inom den mer renodlade monetära sektorn utmärker sig Bank for International
Settlements (BIS) och då främst genom Innovation BIS 2025. I ett pressmeddelande från juni 2019 offentliggjordes att man ämnar inrätta ett innovationsnav
för centralbanker. Projekten verkar i första hand ha en inriktning mot utvecklingen
av digitala centralbanksvalutor och digitala betalningar, nästa generation av betalsystem och därmed definitivt äventyra alla former av fysiska pengar.
Samtliga nu nämnda strategier syftar mot ett och samma mål, en ny världsordning genom en ekonomisk och teknokratisk reset. Vägen dit har nu understötts av covid-19 pandemin, inte minst i fråga om den globala skuldsättningen
som under det senaste halvåret nått nya rekordnivåer.
Sedan ett halvt sekel har världen levt med ett monetärt system i form av fiatvalutor. Bretton Woodsystemets kollaps 1971 fick stora konsekvenser för det
monetära systemet och i kölvattnet efter att USA lämnat US-dollarns knytning till
guldet öppnades möjligheten för centralbankerna att fritt börja ”tillverka” pengar.
Den globala skuldsättningen har under de senaste åren beskrivits som ”The
Everything Bubble”, det vill säga att alla sektorer nu är involverade i denna bubbla
av enorma lån både beträffande stater, företag och privatpersoner. Efter att
lånebehoven i takt med sviterna av Covid-19 visat en dramatisk ökning har också
ländernas regeringar och centralbanker bjudit över varandra i fråga om gigantiskt
utökade lån.
I praktiken har redan ”The Everything Bubble” pyspunka. Vad de stora centralbankerna nu gör är frenetiska försök att blåsa in mer luft i den läckande bubblan
för att inte det globala finansiella systemet skall kollapsa förrän tiden anses inne.
Majoriteten av dessa åtgärder sker med hjälp av de digitala sedelpressarna och
en ökande penningmängd vilket konstant ökar risken för hyperinflation och en
global kollaps i fråga om förtroendet för ländernas monetära fiatsystem.
Mark Carney, chefen för Bank of England, uttalade sig under 2019 om den
globala situationen och menade då att världens beroende av den amerikanska
dollarn ”inte kommer att hålla” och måste ersättas av ett nytt internationellt
monetärt och finansiellt system baserat på många fler globala valutor. Carney
har även uppmanat IMF att organisera ett nytt system av valutor.
Den tidigare aktiemäklaren och nu sedan länge en expert inom den internationella guldhandeln är amerikanen Bill Holter. Under flera år har Holter varnat
för en kommande global reset vilket under en period kommer att innebära en total
frysning och högst sannolikt bail-ins (konfiskering) av våra bankkonton, en åtgärd
som tidigare har testats på Cypern.
Holter menar att genomförandet av en sådan reset kommer utan förvarning att
ske ”över en natt” genom en samordnad global centralbanksaktion. Holter varnar
också för att sviterna av en reset kan få allvarliga återverkningar på den globala
handeln och i ett värsta scenario bland annat strypa livsmedelsleveranserna
under flera månader.

En som i dagarna också varnade för vad som komma skall är investeringsrådgivaren och tidigare biträdande amerikanska bostadsministern Cathrine Austin
Fritts. Fitts säger att,
Det vi nu ser är en omstrukturering av det globala finansiella systemet // De
(Globalisterna) vill genomföra ett nytt valutasystem där ett fåtal finansteknokrater
härskar över sju miljarder människor. // Verkligheten är, och många människor
förstår inte, att mitten av vägen försvinner // Du har två val, en är frihet, en är
slaveri, och alla måste välja. Det finns ingen möjlighet till navigering runt detta.
Sannolikt börjar vi nu närma oss punkten för den reset som tidigare beskrivits av
både Eliten, Lindsey Williams, IMF, FN, BIS med flera och nu återigen främst
drivs av World Economic Forum. Globalisternas uppsåtliga plan gällande världens monetära och finansiella systemkollaps har nu nått vägs ände och något
nytt måste till.
Vi återvänder till Lindsey Williams tidigare uttalande om Elitens planer på ett
avsiktligt implementerande av en global rädsla eller fruktan. Williams har tidigare
pekat på att 9/11 och efterföljande globala terrorattentat är typexempel på ett
förfarande som öppnat möjligheter till ökande kontroller och att vi framgent
kommer att få se mer av liknande strategier. Det går inte att förneka att Covid-19
har vållat minst lika mycket av global mänsklig rädsla som de tidigare dåden.
När helst Globalisterna anser tiden mogen har man medlen att genomföra denna
reset. Frysta centralbankskrediter och ett stopp av lånekarusellen kraschar omedelbar det globala finanssystemet. När detta så sker är redan en sedan tidigare
räddhågsen och skärrad mänsklighet mer benägen att acceptera Elitens nya
världsordning.
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