Höst med profetiska tecken
Många faktorer i den politiska och ekonomiska utvecklingen ser nu
allt mer ut att kunna nå konvergens under de kommande
höstmånaderna. Det fortsatta emu-samarbetet kommer att sättas
på svåra prov samtidigt som konsensus måste nås kring det
amerikanska lånetaket. Inom det politiska området är bilden minst
lika svårbemästrad. En begäran i FN om en palestinsk statsbildning
är under september månad högaktuell, samtidigt som turbulensen i
Mellanösterns arabländer ser ut att eskalera. Dessutom kan vi
komma att påverkas av kometen Elenin under de aktuella
höstmånaderna. Alla dessa händelser sammanfaller också med de
Bibliska Hösthögtiderna och de profetiska händelser som kan vara
förknippade med firandet av dessa Högtider.
Det nya tillskott till Grekland på 12 miljarder euro som nu kommer att godkännas av EU och IMF är så
långt bara ett rambeslut som nu skall implementeras. Den aktuella utbetalningen kommer att ge en
frist fram till september månad och syftar främst till att köpa mer tid. Därefter behövs ytterligare medel
för att kunna lotsa den grekiska ekonomin in i 2012. Planen med den under 2010 beslutade bailouten
på sammanlagt 110 miljarder euro var att stötta grekerna under en treårsperiod till dess att man under
2012 återigen kunde börja låna på den öppna marknaden. Inget av den ursprungliga planen kommer
att uppfyllas. Pengarna kommer bara att räcka fram till halvtid och möjligheten för Grekland att låna på
den ordinarie marknaden är under överskådlig tid obefintlig. Detta sammantaget innebär att Grekland
nu är i behov av ytterligare en bailout och lånebehovet beräknas ligga runt 120 miljarder euro, den
frivilliga rollovern inräknad. Höstmånaderna kan därför bli om möjligt ännu svårare än årets inledande
halva. När spricker bubblan? Kanske redan i september.
Inte bara Grekland är tungt skuldsatta, även USA brottas med enorma
ekonomiska problem. Under våren uppnådde man den av kongressen
tidigare beslutade övre gränsen för landets skuldsättning, närmare bestämt
14,29 biljoner dollar. Vissa tekniska justeringar gör att man ännu kan hålla
sig flytande och finansminister Timothy Geithner har nu satt deadline till
2 augusti. Senast detta datum måste man ha nått konsensus om ett nytt
högre lånetak i annat fall måste man ställa in statliga utbetalningar. Om
världens största låntagare och utgivare av den främsta reservvalutan skulle
ställa in betalningarna skulle det hota den bräckliga finansiella stabiliteten i
USA och hela världen, särskilt mot bakgrund av den europeiska
skuldkrisen. En situation som skulle sända allvarliga signaler till de
finansiella marknaderna med befarade räntehöjningar som följd. Kan
eventuellt den europeiska skuldkrisen i kombination med turbulensen i USA
vara det som genererar Wilkersons profetia?
I Mellanöstern smittar den ”arabiska våren” från land till land. Just nu
är det Syrien som är värst drabbat. Lindsey Williams utsaga om att
Eliten står bakom dessa protester verkar allt mer äga sin riktighet.
Enligt Williams kommer alla de oljeproducerande arabländerna att
drabbas av turbulensen och alla de aktuella kungadömena kommer att
falla och ersättas med maktstrukturer som styrs av Muslimska
brödraskapet. Upproren kommer att avslutas med Saudiarabien och
den kris i världens oljeleveranser som då kommer att uppstå. Målet är
att pressa upp oljepriset till mellan 150 och 200 dollar och på så vis få
den amerikanska ekonomin på fall. Williams sade den 22 juni att
Saudiarabien är relativt nära förestående, han hade dock ingen exakt
agenda för dessa händelser. Med den tidsplan som Eliten tidigare hållit
sig till är det dock en inte allt för djärv gissning att höstmånaderna kan
vara aktuella för det saudiska startskottet.

Oavsett utgången av en FN-omröstning, som
behandlar en begäran om en palestinsk
statsbildning, så kommer hösten att präglas av
ett mycket spänt läge både i Östra Jerusalem
och på Västbanken. Redan nu gör den
israeliska militären intensiva förberedelser för
att möta de befarade våldsyttringar som kan
bryta ut i de aktuella områdena. Alla planerade
ordinarie övningar har ställts in för att frigöra
soldater för Västbanken. Även
gränsbevakande soldater skall avsättas för
dessa uppgifter och kommer att ersättas av
reservister. Israel mobiliserar sällan reservister
om man inte bedömer att landet kan stå inför
en krigssituation, detta visar allvaret i det
upplevda hotet. I första hand befarar man att
”fredsmarscher” riktade mot bosättningar
kommer att iscensättas på framför allt
Västbanken och att utgången av dessa kan ge
palestinierna ytterligare stöd från
världsopinionen.
Under hösten har vi så en mycket intressant astronomisk
konstellation då kometen Elenin kommer att passera nära oss.
Redan under fjolåret kan kometen ha påverkat oss på ett
dramatiskt sätt. Första gången Elenin, jorden och solen stod i en
rak linje var 27 februari och den andra gången detta skedde var
4 september. Gör vi en research på dessa datum ser vi att 27
februari inträffade den stora jordbävningen i Chile och 4
september skedde den första jordbävningen i Christ Church, Nya
Zeeland. Vid dessa tillfällen befann sig Elenin på relativt långt
avstånd från oss. Avståndet till kometen under september och
oktober i år kommer att vara betydligt mycket mindre. Två datum
som då är speciellt aktuella är 27 september då Elenin bildar en
rak linje med solen och jorden och 17 oktober då kometen
befinner sig på det kortaste avståndet från oss eller endast en
fjärdedel av avståndet till solen. Frågan är om dessa nya
konstellationer kommer att få betydligt allvarligare konsekvenser
än under fjolåret. Ännu mer intressant blir det då vi kan
konstatera att 28 september inleds årets Hösthögtider med
Basunhögtiden och 17 oktober är en av de sista dagarna under
Lövhyddohögtiden och 2011 års Hösthögtider. Det finns
anledning att återkomma till fenomenet Elenin.
De ovan behandlade omständigheterna samt att årets andra halva även beträffande världens
livsmedelsförsörjning kan bli problematisk pekar på att vi kan gå mot en höst där dessa faktorer kan
sammanstråla till en profetisk smältdegel. Händelser som kan kulminera i samband med
Hösthögtiderna och som i fortsättningen radikalt kan förändra livsvillkoren på jorden. Mvh Rune

