Wilkerson
Är Wilkersons profetia på väg att uppfyllas?
För ett antal år sedan uttalade
Någon gång
David Wilkerson en profetia om
en
kommande
ekonomisk
krasch. Upprinnelsen är att ett
land, möjligen europeiskt, ställer
in sina betalningar vilket leder till
att en världsekonomisk storm tar
sin början. Inledningen av
profetian lyder som följer.
David Wilkerson: Det kommer att hända! Med en nation, mycket snart ! Nu
talar jag profetiskt – om jag någonsin hört Gud tala i mitt liv så är det nu. Det
kommer snart att ske att en europeisk, nordafrikansk eller öststatsnation
kommer att gå i konkurs gällande sina internationella lån. Men när det händer
så kommer Mexiko att göra bankrutt med sina lån på över 100 miljarder dollar.
80 % av dessa är lån till amerikanska banker och det som kommer att ske är
följande: Ungefär två veckor efter det att den första nationen gör konkurs, vilket
USA kommer att klara då den nationens lån är från banker i Tyskland, Schweiz
och Frankrike, kommer ännu ett land, Argentina eller Brasilien att ställa in
betalningarna och vi tror vi kommer att klara oss då med. Men två veckor efter
det att den första nationen gjort konkurs så kommer Mexiko att göra konkurs
med sina 100 miljarder dollar. När bankerna öppnar nästa morgon så kommer
människor att ta ut 15 miljarder dollar i timmen ur de amerikanska bankerna.
Helgens grekiska val fick i stort sett den utgång som var förväntad.
Ytterlighetspartierna på både vänster- och högerkanten gick framåt medan de
sedan årtionden starkt etablerade mittenpartierna fick lida stora valförluster. Det
är knappast rättvist att kalla valresultatet en missnöjesyttring utan snarare ett
bevis på att det grekiska folket är i en desperat situation som resultat av ett
ekonomisktpolitiskt fiasko.
Den nya parlamentariska situationen är så låst att en ny regeringsbildning högst
sannolikt inte kan skapas under dessa förutsättningar. Man har redan börjat
diskutera ett andra nyval som ett desperat försök att finna en väg ut ur en
regeringskris, ett val som då mest troligt kommer att hållas den 17 juni.
Tiden är nu knapp och ett nytt sparpaket på €11 miljarder för 2013-2014 måste
presenteras för Trojkan senast 30 juni för att landet skall få tillgång till nästa
utbetalning på €30 miljarder från det senaste nödlånet. Från grekiskt håll höjs
nu röster för att man vill omförhandla den senaste uppgörelsen, ett krav som
Trojkan inte kommer att acceptera. Det finns en stor trötthet över att Grekland
inte lyckas leverera det man åtagit sig att göra.
Att Grekland skall kunna presentera en regeringskonstellation som kan ta ett
ansvar för nya tunga besparingar innan utgången av juni månad får bedömas
som högst osannolikt. Gissningsvis kommer Trojkan att ha ett visst överseende
med uteblivna resultat fram till ett andra valresultat och en eventuell ny
regeringsbildning men knappast så mycket längre.
Samtidigt talar allt fler ekonomer om att Grekland under det närmsta året
sannolikt kommer att tvingas till en betalningsinställelse och att lämna
eurosamarbetet åtminstone under en period. Citigroup Inc bedömde efter
valresultatet risken för att Grekland under det närmsta dryga året skall tvingas
lämna eurosamarbetet som så hög som 75 procent.
Tittar vi närmare på vad Wilkerson säger i sin profetia så är det franska, tyska
och schweiziska banker som skall ha den största exponeringen mot det aktuella
landet. En studie av tillgänglig statistik beträffande bankexponeringen mot

Grekland stämmer till större delen, det är de schweiziska bankerna som här
saknas. Nedan ser vi ett diagram över vilka länders banker som har största
exponeringen mot Grekland (uppdaterad okt 2011).

Wilkerson talar om att också ett sydamerikanskt land skall råka i svårigheter
och tvingas ställa in betalningarna, troligtvis Argentina eller Brasilien. Studerar
vi kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s värdering av länderna
(uppdaterad 27 april 2012) ser vi att det mest troliga är att det kan vara
Argentina som kommer att råka illa ut. Landet har den mycket dåliga
betygssättningen B. (se nedan). I dagsläget kan man inte dra samma slutsatser
om Mexikos situation men i ett eskalerande världsekonomiskt kaos kan
förutsättningarna förändras mycket snabbt.

Argentina

Mest troligt är att det är under andra hälften av innevarande år som
världsekonomin drastiskt kommer att försämras. Den grekiska situationen kan
nog dra ut på tiden fram till dess. Även andra faktorer talar i samma riktning.
Lindsey Williams har tidigare varnat för att andra hälften av 2012 kommer att bli
turbulent med bland annat en extremt kraftig dollardevalvering. Inte minst har vi
så den 13 november en "profetisk" total solförmörkelse mitt i stjärnbilden
Vågens balanspunkt, något som också kan tala om ekonomisk turbulens.
Upp 6:5 När Lammet bröt det tredje
sigillet, hörde jag det tredje väsendet
säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en
svart häst, och han som satt på den
hade en våg i handen. 6 Och jag hörde
liksom en röst mitt ibland de fyra
väsendena säga: "Ett mått vete för en
denar, och tre mått korn för en denar,
och oljan och vinet får du inte skada."
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