Under 2019 såg världen hur det uppstod hinder i den globala livsmedelsproduktionen orsakade av virus, mikrobangrepp och dåliga väderförhållanden. Det
nya året har även det inletts på ett liknande sätt.
Australien som är en av världens ledande jordbruksproducenter har lidit svårt av
väderförhållandena och sommarskörden förväntas enligt officiella prognoser falla
50 procent ner till rekordlåga nivåer, detta sedan den tidigare vinterskörden även
den visat på dåliga resultat.
Det sedan 2019 hårt prövade amerikanska jordbruket dras även fortsättningsvis
med betydande svårigheter. De första rapporterna talar om krympande sådd av
vintervete vilken skett på den minsta arealen på över 100 år och förväntas resultera i minskad avkastning.
Den globala livsmedelsproduktionen har under vintern utsatts för ytterligare påfrestningar då östra Afrika drabbats av enorma gräshoppssvärmar som angripit
stora skördearealer. Cykloner är upphovet till dessa svärmar och ökenområden i
främst Oman drabbades under fjolåret av flera kraftiga cykloner.
Vandringsgräshoppa

I
Insekterna färdas i svärmar vilka ibland kan mäta upp till 60 km i bredd och en
svärm kan omfatta mellan 40 och 80 miljoner individer vilka kan täcka upp till 150
kilometer på en enda dag. Gräshoppornas utbredning sker nu även kring båda
sidor av Röda Havet, södra Iran och även in över den kinesiska gränsen. I
rasande takt riskerar nu insekterna att ödelägga skördar i stora delar av östra
Afrika samt delar av Mellanöstern. Situationen bedöms som extremt alarmerande
och hotar livsmedelsförsörjningen i de aktuella områdena.
Dessa nya hot mot den globala livsmedelsförsörjningen skall adderas till de
sedan tidigare kända där inte minst den afrikanska svinpesten påverkar proteintillgången i ett nu allt mer pressat Kina.
******************************
Förnärvarande är vår sol mycket tyst, det vill säga vi har nu en mycket låg solaktivitet samtidigt som frekvensen av jordbävningar och vulkanutbrott har tilltagit.
Amerikanska forskare vid The Space and Science Research Center i Florida har
tidigare funnit markanta samband mellan låg solaktivitet och seismologiska
händelser som jordbävningar och vulkanutbrott. Dessa teorier verkar nu verifieras då det nya året har inletts med ett flertal kraftiga vulkanutbrott, i bland annat
Indonesien, Mexico, Peru och Alaska.

Om sulfatpartiklar från kraftiga vulkanutbrott når det yttersta lagret i atmosfären
rensas inte luften av nederbörd och partiklarna kan spridas över världen. Dessa
partiklar reflekterar tillbaka solljuset vilket hindrar uppvärmningen av jordytan och
temperaturen sjunker. Exceptionellt kraftfulla vulkanutbrott har historiskt lett till
missväxt, epidemier, hungersnöd och översvämningar.
******************************
Pandemier och farsoter har historiskt hemsökt mänskligheten ända sedan biblisk
tid. Det sedan december 2019 aktuella virusutbrottet (Covid-19) ser vi nu eskalera globalt från ett initialläge i Kina och allt mer utvecklas mot en pandemi.
Allvarligast är att viruset ser ut att smitta lättare än de tidigare utbrotten av de
båda coronavirusen SARS och MERS.

Utöver Covid-19 grasserar även influensaviruset H1 N1. Viruset känner vi sedan
tidigare i form av Svininfluensan 2009, vilken av Världshälsoorganisationen då
klassades som en pandemi. Nu utgör viruset återigen ett hot och bland annat
Taiwan har drabbats svårt med många döda.
******************************
Förutom ett stort mänskligt lidande kan Covid-19 få en helt förödande effekt på
den globala ekonomin. Under flera år har det på ekonomiska bloggar förts diskussioner om vilken händelse som eventuellt skulle kunna framkalla en så kallad
Black Swan.

En Black Swan företeelse brukar beskrivas som en oväntad och oförutsägbar
hädelse kännetecknad av dess extrema sällsynthet, framkallande allvarlig global
inverkan och konsekvens. Covid-19 kan för den globala ekonomin vara denna
Black Swan, framkallad avsiktligt eller oavsiktligt, det vet vi i nuläget inte.
Världsekonomin har allt sedan finanskrisen för tolv år sedan levt på lånad tid. En
global jätte förpassad till respiratorbehandling i form av minusräntor, digitala sedelpressar och nu de senaste månaderna kraftiga repoinjektioner i USA, allt för
att hålla ”patienten vid liv”.
Under det senaste decenniet har vi också kunnat följa hur den totala globala
skuldbubblan, succesivt expanderat vilken vid det senaste årsskiftet bestod av
ofattbara $255 biljoner. Av jordens befolkning på 7,7 miljarder individer har var
och en av oss nu en genomsnittlig skuld motsvarande drygt 300 000 svenska
kronor.
Denna skuldbubbla kan omöjligt fortsätta. Världens elitistiska centralbanker som
under lång tid eldat på bubblan och vilka styr över hela vårt globala ekonomiska
system kommer inte att ge upp sin makt. Man ser nu sin chans att vältra över
skulden för sina misstag och obekväma åtgärder på Covid-19.
Nyligen såg vi hur Hong Kong flaggade för införandet av helikopterpengar. Det
visar att dominobrickorna nu har börjat falla. Gratis pengar kommer sannolikt att
bli det ekonomiska virus som kommer att smitta från centralbank till centralbank.
Acceptansen av denna nya ekonomiska teori som kallas Modern Monetary
Theory (MMT) kommer att bli total.

Resultatet av dessa kraftiga till allmänheten riktade penninginjektioner kommer i
slutändan tveklöst att leda till hyperinflation och kollaps för samtliga fiatvalutor.
Från Uppenbarelseboken 6:5-6 känner vi också hur detta kommer att vara ett
tydligt tecken i ändetidens skeenden.
******************************
Livsmedelsbrist, gräshoppssvärmar, pandemier och ekonomisk turbulens är tillsammans tecken på att vi befinner oss på tröskeln till ändetidens svårigheter och
de aktuella händelserna varslar om vad som komma skall. Allt tydligare hörs nu
hovklappret från vedermödans fyra hästar och den stora bilden är att vi nu lever
i slutet av människans styre över denna planet.
/Rune

