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The Dawning of a New Day
Pastor Lindsey Williams har under 38 år haft kontakt med personer i den
maktgrupp han kallar Eliten. Han har aldrig avslöjat några namn. Som ung
pastor fick han möjlighet att vara pastor för Eliten och blev god vän med dem,
levde nära dem och lärde känna dem. Sen dess har han haft förmånen (?) att
samtala med dem, få information om vad de gör och dessutom bli varnad för vad
som komma skall. Under alla dessa år har han berättat vad han fått höra, han har
fått Elitens tillåtelse att berätta. Jag har ett svagt minne av att jag för några år
sedan hörde honom säga att Eliten berättar vad de tänker göra för att döva sitt
eget samvete. Om de berättar så kan människor rätta sig efter varningarna och
Eliten har därmed inte hela ansvaret. Men jag kanske minns fel.
Lindsey Williams berättar om och om igen i DVD:n att Eliten inte alltid får
som dom vill. Gud eller regeringen eller andra faktorer kan förhindra. Men de
får ofta sina planer genomförda. Williams menar att alla stora händelser som
sker i världen, sker efter en av Eliten förutbestämd plan.
Det som nu kommer att ske enligt Williams är att Eliten kommer att
genomföra två enormt radikala förändringar för att nå sitt långsiktiga mål, dels
en världsomfattande finansiell kollaps och dels införandet av en ny världsordning, New World Order, NWO.

Eliten är de smartaste
Williams beskriver Eliten som de smartaste människorna på Jorden. De har tagit
ifrån oss allt vårt silver och allt vårt guld utan att någon av oss har reagerat och
sagt ifrån. De har tagit ifrån amerikanarna konstitutionen och infört vad de kallar
”demokrati”. Vi har låtit dem ta ifrån oss vår frihet och vår valuta utan att vi
reagerat. Jag såg nyligen en videosnutt där en av världens rikaste män, Evelyn de
Rothschild, säger att man önskar en internationell valuta.1
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A Rothschild Speaks - Listen Closely - https://www.youtube.com/watch?v=FRrv1pSzGyc
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Trots att Williams har levt med Eliten under tre års tid och sen dess då och
då umgåtts med sin Elitvän under de 38 år som gått, så har han aldrig någonsin
sett någon inom Eliten röka eller dricka alkohol. De vet hur de ska hålla sig
friska.
Eliten talar ständigt om för oss på olika sätt, genom TV-program, filmer
m.m. vad de planerar att göra, men vi lyssnar inte och förstår inte. De
kontrollerar bankerna, regeringear, media och skattemyndigheter. De äger inget
själva trots enorma förmögenheter. De har inget i sitt eget namn. Allt ägs av
någon annan, berättar Williams.

Efter 15 september 2015 är det kritiskt
Lindsey Williams ägnar en och en halv timme åt att tala om fyra teman:
1)
2)
3)
4)

Vi behöver tänka efter vad vi måste förbereda oss för
Vilka planer Eliten har
Det som kommer att hända
Vilka råd Lindsey Williams själv fått av Eliten. Han poängterar om och
om igen på DVD:n att han själv inte ger några råd, bara informerar om
vilka råd han själv fått.

Det första är att vi behöver tänka igenom vad vi behöver förbereda oss för. Om
vi bor på platser där vi riskerar orkaner, tornados, översvämningar, jordbävningar m.m. så behöver vi fundera över hur vi kan förbereda oss på bästa sätt.
Williams berättar också att Eliten ägnar sig åt desinformation. De ”kastar
över oss” konstiga nyheter för att vi ska ägna oss åt fel saker. Han tar som
exempel det mest aktuella just nu, ”alien invasion”, för att förvirra oss. Ett
rymdskepp döljer sig nu bakom månen, påstår de. Men Williams betonar att vi
måste vara försiktiga, vi blir missledda. Han varnar oss för att utveckla rädsla,
vilket Eliten vill att vi ska göra. Rädsla gör att vi inte kan tänka klart och handla
klokt. Vi blir lättare att kontrollera. Vi ska inte tillåta oss att bli distraherade från
det som är viktigt.

Viktiga datum
De datum som Williams nämner som viktiga av olika anledningar är den 13, den
25 och den 28 september. Jag hänger tyvärr inte riktigt med i de religiösa
begreppen och analyserna eller kopplingarna till Bibeln. Han nämner
exempelvis att den fjärde Blood Moon, en månförmörkelse, inträffar den 28
september. Blood Moon har en religiös betydelse för judarna. 2 Samtidigt
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Se exempelvis Divine Sign for Israel? Hagee Explains Blood Moons,
http://www.cbn.com/cbnnews/insideisrael/2014/February/divine-sign-for-israel-hageeexplains-blood-moons/
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kopplas den sista av de fyra aktuella månförmörkelserna (15 april och 8 oktober
2014 samt 4 april och 28 september 2015) till Kristi återkomst. Williams menar
att många därför nu förbereder sig för detta. Jag får en obehaglig känsla av att
vissa tänker lämna sina liv medvetet för att ”gå hem”, men jag kan ha missförstått.
Den 23 september kommer påven Franciskus att tala inför US kongress,
enligt Williams, men enligt Vatikanradion3 kommer han att tala inför de båda
kamrarna i kongressen den 24 september. Påven Franciskus kommer då att bli
den första påven att tala inför kongressen. Påven kommer enligt Vatikanradion
även att sammanträffa med FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon den 25
september.4 Ett meddelande som publiceras på Vatikanradion säger :
Generalsekreteraren välkomnar påven Franciskus’ besök som en viktig del under
ett historiskt år då FN markerar sitt 70-års jubileum, och under vilket medlemsstaterna tar viktiga beslut om hållbar utveckling, klimatförändringar och den
framtida freden och mänsklighetens välstånd (min kursivering).

Vatikanradion meddelar också att:
Generalsekreteraren är övertygad om att Hans Helighet påven Franciskus besök
kommer att inspirera det internationella samfundet att fördubbla sina ansträngningar för att uppnå mänsklig värdighet för alla genom att garantera en större
social rättvisa, och tolerans och förståelse mellan alla världens folk.

Lindsey Williams säger att bakom de vackra orden om hållbar utveckling och
omsorg om världens fattiga ligger en mörkare agenda, en agenda om hållbar
utveckling som på ytan påstås handla om omsorg om och att hjälpa världens
fattiga, men som snarare handlar om makt, omfördelning av resurser (från
fattiga till rika), samt om att ta kontrollen över världen, vår ekonomi och våra
livsmedel. Det handlar om att införa den nya världsordningen, New World
Order, med en ny världsregering. Med de vackra orden kommer världens ledare
att luras att skriva under. Andra källor talar om en världsmilitär (NATO) och en
världsdomstol (Haag). En av planerna är också en världsreligion, men det
nämner inte Williams.
I juli i år har påven i sin encyklika beskyllt människan och hennes
själviskhet för den globala uppvärmningen. Detta trots att det är mycket osäkert
om det över huvud taget pågår en global uppvärmning. Det verkar snarare som
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Påven besöker Vita Huset under hans resa till USA http://sv.radiovaticana.va/news/2015/03/27/p%C3%A5ven_bes%C3%B6ker_vita_huset_unde
r_hans_resa_till_usa/1132663
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Ban Ki-moon hälsar påven välkommen den 25:e september,
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om teorin om den globala uppvärmningen är det hot som Eliten behöver för att
skrämma oss till att acceptera den nya globala världsordningen.
Den gemensamma fienden för mänskligheten är människan.
I sökandet efter en ny fiende som kan förena oss kom vi fram
med idén att föroreningar, hotet om global uppvärmning,
vattenbrist, svält och liknande är vad vi behöver. Alla dessa
faror orsakas av människan, och det är bara genom
förändrade attityder och beteenden som de kan övervinnas.
Den verkliga fienden då är mänskligheten själv.
Romklubben
miljötankesmedja, konsulter till FN

Påven uppmanar de rika att ändra sin livsstil för att förhindra förstörelsen av
ekosystemet och miljöaktivisterna hoppas nu att detta ställningstagande kommer
att sporra nationerna inför FN:s klimatkonferens i Paris i december. Påven
uppmanar också kyrkans präster och medlemmar att göra insatser för att värna
om miljön. Klimatalarmisterna har fått en mäktig förespråkare. I en artikel
undrar Makia Freeman (2015)5 om påven nu är på väg att få ställningen som
överhuvud över denna planerade ”One World Religion”. Det verkar sannolikt.

Romklubbens gröna agenda
Eftersom jag nyligen avslutat skrivandet av min bok om klimatdebatten och den
nya världsordningen har jag läst analyser av de dokument som styr idéerna om
den hållbara utvecklingen och omsorgen om miljön och fattiga människor, om
Romklubbens agenda.6 Lindsey Williams beskriver samma underliggande
skrämmande planer. Jag tar ännu ett citat från en av Romklubbens rapporter:
I naturen fortgår en organisk tillväxt enligt till en översiktsplan, en Blueprint.
En sådan övergripande plan saknas i processen för tillväxt och utveckling av
världssystemet. Nu är det dags att ta fram en översiktsplan för hållbar tillväxt och
utveckling i världen baserat på den globala fördelningen av alla resurser och ett
nytt globalt ekonomiskt system. Tio eller tjugo år från idag kommer det
förmodligen att vara för sent.
Romklubben - Mankind at the Turning Point – 1974 Romklubbens andra rapport

Samtidigt säger FN:s klimatchef Christina Figueres nyligen att de globala
klimataktiviteterna som pågår nu och är kopplade till teorin om den globala
uppvärmningen, inte handlar om att rädda världen från en ekologisk katastrof
Freeman, Makia (2015) Is The Pope Being Positioned as the Head of a Planned
“One World” Religion? The Wakeup-World, 29 juli 2015.
5

6

Se The Green Agenda, http://green-agenda.com/
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utan om att krossa kapitalismen. Hon säger att ”detta är första gången i
mänsklighetens historia som vi medvetet tar på oss uppgiften att, inom en
avgränsad tidsperiod, ändra den ekonomiska utvecklingsmodell som har varit
rådande under minst 150 år, sedan den industriella revolutionen”. Hon
framhåller också att demokrati inte är ett särskilt bra system och tar fram Kina
som ett utmärkt exempel. ”Kina har möjlighet att genomföra en politik eftersom
dess politiska system undviker några av de lagstiftningshinder vi sett i andra
länder inklusive USA", säger hon.7 Så om man lyssnar så finns det många
varningar från olika källor. Williams tar inte upp detta, men ger vissa
antydningar.

Eliten planerar kollaps
Det andra temat som Lindsey Williams tar upp är de händelser som Eliten
berättat för honom kommer att ske. Det första är den världsomspännande
finanskollapsen. Här nämner han i första hand derivathandeln i världen.
Bankerna kan inte tjäna de stora pengarna på räntor längre. De ägnar sig därför
åt ”Las Vegas-spel” med derivat.
För några år sedan läste jag en pedagogisk artikel av Börje Lindström,
Derivaten ödelägger världen (2009).8 Den hjälpte mig förstå vansinnet bakom
derivatspelen. Jag rekommenderar läsning av den. Nyligen har jag läst att man
även använder derivatspel för att satsa på vädret. 9 Det finns massor på Internet
och YouTube om kritiken mot derivaten.
Enligt Williams har tiden nu kommit för derivatmarknaden att kollapsa och
då följer också bankerna med. Det är gigantiska summor inblandade i dessa spel.
Det är så mycket pengar att de inte finns på planeten Jorden. Williams menar att
kraschen börjar i Europa, för att sen drabba tredje världen och till sist USA.
Skuld är en viktig faktor i derivathandeln. Han berättar att USA egentligen
har varit bankrutt länge, men har inte officiellt blivit förklarade bankrutt. Flera
artiklar på Internet berättar om den enorma fattigdomen i USA. Williams gör
kopplingar till situationen i Grekland och säger att samma situation kommer att
drabba många andra länder.

New World Order - NWO
”Daddy” Bush talade i ett känt tal den 11 september 1991 om den nya
världsordningen, the New World Order, som skulle komma att leda till fred och
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FN:s klimatchef går till angrepp på demokratin,
http://www.klimatupplysningen.se/2014/01/17/fns-klimatchef-gar-till-angrepp-pademokratin/
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frihet för världens folk.10 De förföriska orden har en mörk agenda, som handlar
om kontroll över världens folk och resurser. Henry Kissinger sa: ”Kontrollera
oljan och du kontrollerar nationer. Kontrollera livsmedlen och du kontrollerar
människorna.”

Lindsey Williams menar att NWO kommer att implementeras under september
till december i år. Alla personer som är involverade är förberedda. Datum är
beslutade.
Williams berättar att Eliten vill införa NWO fredligt, men ifall det inte
skulle fungera så har USA för närvarande en gigantisk ”militär övning” på gång
från 15 juli till 15 september, som kallas Jade Helm. Williams menar att OM
inte människor fredligt accepterar införande av NWO, utan kommer att
demonstrera, så kommer Jade Helm att användas för att hålla ordning. Det finns
en ruskig videosnutt på YouTube som försöker förklara Jade Helms syfte. 11

En gudomlig händelse
Lindsey Williams menar också att en ”gudomlig händelse” kommer att ske och
menar att det kan handla om ”Kristi återkomst”. Här använder han en hel del
referenser till Bibeln. Han presenterar också en ”profet”, Jonathan Cahn, som i
ett inlägg på DVD:n mycket inlevelsefullt predikar och använder citat från
Bibeln för att säga att vi måste ”ångra oss”, ”repent”, om vi ska bli beskyddade.
Jag förstår inte allt han säger. Williams rekommenderar att vi läser hans böcker,
så jag har köpt en av dem, Mysteriet med Herrens Shemitah – Det tretusenåriga
Mysteriet som bär på hemligheten till världens framtid (2015). Rubriken var
lockande nog för ett köp. Det beror naturligtvis på vilken världsbild man har
som lyssnare och läsare hur man väljer att tolka det som sägs och skrivs.
Williams menar att problemet är att Eliten ännu inte har ”ångrat sig”. USA
har syndat över hela världen. Och nu predikar han och mina öron stängs. Jag är
inte negativ till religion, men jag förstår inte språket och begreppen eftersom jag
själv har en annan världsbild.

Det som kommer att hända
I detta avsnitt presenteras pastorn Rick Wiles som i en talkshow med Jim Bakker
10

George Bush Sr. New World Order Live Speech Sept 11 1991
https://www.youtube.com/watch?v=byxeOG_pZ1o
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JADE HELM 15: Covert SkyNet, https://www.youtube.com/watch?v=vN7cXj8cGA&feature=youtu.be
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berättar om sina visioner, när Gud talade till honom. När jag lyssnar får jag
känslan av att han faktiskt upplevt att Gud talat till honom och att de kunde
kommunicera. Jag associerar till en av de mäktiga männen i Romklubben som
driver agendan om en ny världsordning och som också menar att Gud och han
samtalar, Dr Robert Muller. Muller beskriver sig själv som en ”gudomlig
drivkraft… FN:s vise man… FN:s shaman… mannen genom vilken Gud talar…
talesmannen för Kristus… en magisk varelse…”. Muller ligger bakom många av
FN:s viktigaste miljödokument och planer, exempelvis Agenda 21 och Earth
Charter. Han har grundat FN:s University of Peace, Fredsuniversitetet, på ett
berg i Costa Rica. Valet av plats berodde på gamla religiösa myter och legender.
Muller har ett antal webbsidor, där kopplingen mellan Modergudinnan Gaia,
global uppvärmning och en världsregering framgår tydligt. På en webbplats
redovisar han sitt samtal med Gud. 12
Rick Wiles berättar om de visioner han fick. Bland annat såg han som på en
bildskärm en värld i brand. Han såg människor som var magra som skelett och
var enormt hungriga, men samtidigt såg han massor med mat. Men människorna
vågade inte äta den eftersom de visste att en hel del var så giftigt att de skulle dö
av den. Han såg också bankkollapsen som berodde på derivaten. Det skulle leda
till slutet för det aktuella finanssystemet. Wiles hoppade av en framgångskarriär
eftersom Gud bett honom gå ut och predika för mänskligheten att man skulle
”ångra sig”. Han fick också kännedom om att något skulle hända den 11
september 2001, även om han inte då visste vad som skulle hända. Det förstod
han när 9/11 inträffade. Allt det han såg skulle komma att hända bit för bit och
skulle komma att sluta med krig på amerikansk mark, berättar Wiles.

Ron Paul, f.d. kongressman, varnar
I ännu ett avsnitt i Lindsey Williams video presenteras en f.d. kongressman, Ron
Paul, som suttit 22 år i kongressen. Nu är han pensionerad och kan berätta, även
om han varnade redan som kongressman. Också han berättar att finanssystemet
kommer att krascha och att det kommer att gå snabbt. Han visar siffror över hur
finanssystemet är ”out of order”. Den nationella skulden i USA har fördubblats.
Regeringen lever i en fantasivärld. Nu kommer allt att förändras. Det kommer en
ny typ av finanskris, inte densamma som 2008. Det kommer att vara en
världsomfattande valutakris. Han berättar att efter krisen kommer en riktig
monetär reform. Ron Paul beskriver den amerikanska ekonomin med siffror och
diagram. Det handlar om ofattbara summor.

Katastrofer
Nästa avsnitt har jag svårt att förstå eftersom Williams inte stoppar in
katastroferna i ett sammanhang. Han verkar mena att detta ingår i Guds vrede,
12
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men jag kan ha tolkat fel. Nu presenteras bara ett antal snuttar om olika
katastrofer, fågelinfluensan, att bin dör i världen, tornades (han nämner Texas
och Oklahoma som drabbats hårt), stormar och störtregn, bränder och
jordbävningar. Jag vet inte om han syftar på klimatförändringar eller om han
bara vill lista katastrofer. Klimatkatastrofer har skett under tusentals år och
enligt forskare har tornados, översvämningar m.m. inte ökat, snarare tvärtom.
Men jag vet att de s.k. domedagsprofeterna gärna fokuserar på denna typ av
katastrofer för att få lyssnarna med sig. Ett par talande citat från medlemmar i
Romklubben:
Vi står på gränsen till en global omvandling.
Allt vi behöver är den rätta stora krisen ...
David Rockefeller
Verkställande ledamot i Romklubben

Det enda sättet att få vårt samhälle att verkligen förändras är att
skrämma människorna med möjligheten till en katastrof.
Professor emeritus Daniel Botkin

Ännu ett hot som nämns är flyktingarna som kommer från Mexico och längre
söder ifrån, Guatemala, Honduras m.m. De illegala immigranterna verkar närma
sig en halv miljon om året. Dessutom smugglas enormt mycket marihuana över
gränsen. Man talar om en gränskris.

Råd och tips inför katastroferna
Lindsey Williams berättar att Eliten gett honom sju råd när det gäller hur han
bör förbereda sig. Åter betonar Williams att han inte ger lyssnarna råd utan han
berättar bara vilka råd han själv fick för sig och sin familj.
1) Flytta under några månader!
Eliten föreslog att han skulle skaffa sig ett alternativt boende utanför
USA. Städer kommer att börja brinna – även om Jade Helm finns där som
”skydd”. Och jag undrar naturligtvis vart i hela friden alla amerikaner i så
fall ska ta vägen.
2) Detta var det råd som skakade om mig mest – Ta bort alla smarta mätare!
Jag hade läst och lyssnat till en del tidigare om de smarta mätarnas
destruktiva konsekvenser. Officiellt är de införda för att underlätta
avläsningen av vatten och el så att personal slipper åka runt och läsa av
våra mätare.13 Men strålningen omkring dem ”is dumming you down”,
Smart Metering: An Important Step Towards the Future and a Cornerstone for the Efficient
Use of Electricity and Gas - http://www.eon.com/en/business-areas/distribution/technologyof-the-future/smart-meters.html
Se även Smarta elnät ger energkick - http://computersweden.idg.se/2.2683/1.544674/smarta13
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3)

4)
5)

6)
7)

gör oss dumma. Den påverkar nervsystemet och hjärnan så vi inte kan
tänka klart. Googla gärna på smarta mätare. De är verkligen en hälsorisk.
Och det är enorma pengar i systemet.
Gör dig av med alla papper! Han menar aktier, optioner och andra s.k.
värdepapper som ju inte ens är värda papperet de är tryckta på när krisen
kommer.
Bli skuldfri! Det är lättare sagt än gjort om man har dyra fastighetslån.
Hamstra viktiga mediciner! Det kan gälla smärtstillande medel och andra
viktiga saker man behöver för att kunna hantera skador och sjukdomar.
Williams påminner oss om eländet i Grekland, där det nu inte finns det
mest nödvändiga. Han menar att det som händer i Grekland kommer att
hända många fler länder.
Hamstra mat och vatten för några månader!
Skaffa varma kläder! Här kan man ana att Williams sponsrats av detta
företag som utvecklat dessa skyddskläder. Filmsnutten visar hur en man i
skyddsdräkt sänks ner helt och hållet i en vak och sen berättar hur snabbt
han blir varm. Firmanamnet visas mycket tydligt ett antal gånger.

Till sist!
De varningar som Lindsey Williams kommer med på DVD:n sprids av många
källor på Internet, som artiklar, bloggar och YouTubefilmer. Ofta som
pusselbitar, som man sen själv får lägga samman för en helhetsförståelse.
Presidentrådgivaren Zbigniew Brzezinskis14 myntade begreppet
tittytainment. Begreppet är en kombination av ”entertainment”, underhållning,
och ”titts”, som är det amerikanska slangordet för kvinnobröst. ”Med en
blandning av bedövande underhållning och tillräcklig näring kan nog världens
frustrerade befolkning hållas på gott humör”, menade han. Jag är nog inte ensam
om att associera till de romerska makthavarnas ”bröd och skådespel till folket”.
Man behöver numera bara kolla TV-programmens, biofilmrubrikernas,
skvallertidningars och massmedias utbud för att se att det är överfullt av
tittytainment så att vi slipper tänka på viktigare saker och kanske riskera att bli
missnöjda och vilja göra något åt det.
På Internet finns dock mängder med källor som man kan använda för att
hitta information, alternativa tidningar, hemsidor och bloggar. Här i Sverige har
vi bland andra NewsVoice, Vaken.se, Antrophocene, Canal2ndOpinion,
FriaTidningar, Bakom Kulisserna och Blueshift för att nämna några som jag
tittar in på. Vi har också papperstidningar som ger oss de berättelser som
elnat-ger-energikick. Det gäller att sälja med mördande reklam!
YouTube har flera intressanta filmer om riskerna med och motståndet mot smarta mätare.
14
Zbigniew Brzezinski var säkerhetspolitisk rådgivare åt president Jimmy Carter under åren
1977-1981. På 1960-talet var han rådgivare i Kennedy- och Johnson-regeringarna. Han har
skrivit den kontroversiella boken The Grand Chessboard där han drog upp riktlinjerna för
USA:s planer för världen.
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Mainstream Media, MSM, inte ger oss, exempelvis DSM, 2000-Talets
Vetenskap, Fria Tidningar med flera. Utländska sidor är RT (Russian Today),
Jesse Venturas Of the Grid, och många, många flera. Vi är inte utelämnade till
Mainstream Media för att få information, men det krävs ju lite tid och
engagemang för att hitta de källor man känner förtroende för. Valet handlar om
man vill ägna sin fritid åt tittytainment eller åt att söka meningsfull information
och få hjälp att förbereda sig, mentalt och praktiskt.
Det viktigaste är dock att man, oavsett vad man läser eller hör, inte blir
rädd. Rädsla försvagar, rädsla gör oss mottagliga för strålning och gifter, rädsla
sänker immunförsvaret och därmed vår motståndskraft. Det är klokare att istället
börja fundera över hur man kan förbereda sig för det som eventuellt kan komma
och träna mentalt. Att bli manusskrivare och regissör för sitt eget och sin familjs
liv och situation.
Problem är situationer som vi kan lösa med våra kunskaper och färdigheter.
Kris är situationer där vi har kunskaper och färdigheter, men de är inte lätt
tillgängliga. De behöver aktiveras. Det kan man göra i utbildningar för
krishantering. Katastrof är problemsituationer som vi inte har kunskaper och
färdigheter för – ännu. Men vi kan lära oss och träna upp våra förmågor.

Den fjärde apans tid har kommit
Det finns en österländsk legend om den fjärde apan. Vi känner de tre aporna
som inte hör, inte ser och inte talar. Men den fjärde apan lyssnar och lär och
talar och agerar. Jag menar att det är dags att plocka fram den fjärde apan i oss.
Den fjärde apans tid har nu kommit!
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