
 
 

MINA TANKAR 

 

Italiens 10 åriga ränteobligation har nu passerat 7 % (7,2 )och Spanien kommer allt 

närmare och smittan accelererar snabbt. Greklands regering har nu blivit 

underkastade EU, och Italiens Berlusconi är på väg att avgå. Jag vet inte om detta 

kan vara 2 av de 3 hornen som skall underordna sig som profetian säger. Men om det 

är så kan det vara Spanien som är nästa offer för då har vi 3 länder totalt. 

 

Skulle det inte vara intressant om det vore Spanien som blir det 3:e offret för 

Eurokrisen? För det är Javier Solanas hemland och han har fortfarande en roll i 

gamet. Kan det då vara hans land som sätter honom i rörelse mot makten? Ja men 

det är mycket som kan förändras innan vi är framme där. 

 

USA:s aktiemarknad åkte på storstryk idag. Den nuvarande Eurokrisen är profeterad 

om i Guds ord för 1000 tals år sedan. 3 nationer inom EU skall kuvas och den 

mystiske mannen kommer att stiga upp ur askan och hyperinflation kommer. 

Antikrist och hans rikes sår kommer att helas igen  

 

(Ohlins: Vi tror det redan är gjort = Tyskland 1989) 

 

EU:s drömmar kommer att slockna och hela världen kommer att sjunka ner 

tillsammans med den. De otroende har satt sin förtröstan i den här världen och i dess 

riken. Om vi tittar bakåt i historien ser vi hur riken har fallit gång på gång och 

lämnat människor uppgivna. Det kommer en som är Hörnstenen och han kommer 

att med en enda smäll krossa alla riken på jorden en gång för alla. 

 

Men innan han kan göra det så måste EU regera i 1260 dagar. Vi kanske snart går in i 

den period som Daniel, Johannes och Paulus talade om. Psalmerna talar om en 

period med stor nöd och död. Den stora vedermödan är en del av den och den är 

nära men hur nära? Om den är nära så är även Herrens Dag nära och Jesus kommer 

och de troende blir uppryckta och Herren dömer jorden. 

 

Se upp med Italiens 10 åriga ränteobligation om den fortsätter att stiga mot 7,5 – 8 % 

då är allt slut. Italien är det 3:e största landet i världen då det gäller inköp av andra 

länders räntepapper så det här är inte alls bra. Vakta även på Spaniens om dess 10 



åriga ränteobligation skulle nå 7% så har vi ett ekonomiskt Harmagedon. Läs 

länkarna nedan om räntepappren. 

 

Den senaste analysen visade att det var 65 % chans att ett haveri kommer i 

bankvärlden under tiden 23-26 November. För det är datum satta då Grekland 

troligen går i konkurs och Frankrike åker på en nedgradering av sin ekonomi.  

 

 

Till sist så är artikeln ett måste att läsa för det verkar som om många viktiga saker 

kommer att ske då i EU. Broder Brian 

 

Dan 7:8 Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan 

dem, ett litet horn som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon som 

liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt. 9 Medan jag såg på djuret 

sattes troner fram, och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och 

håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den 

var av flammande eld. 

 

NEWS LINK 

http://www.cnbc.com/id/45218531 

 

There is a 65 percent chance of a banking crisis between November 23-26 

following a Greek default and a run on the Italian banking system, according to 

analysts at Exclusive Analysis, a research firm which focuses on global risks. 

Having tested a number of assumptions in a scenario modeling exercise, the 

Exclusive Analysis team warned it is becoming less and less likely that EU leaders 

will simply "muddle through" and have made some bold calls with clear timelines on 

when the euro zone will be thrown into a major financial crisis. 

The most likely outcome according to their analysis is a sudden crisis in which the 

US, UK and BRICs nations refuse to provide funding via the IMF for the euro zone. 

In a world where predictions are made with no time lines, the paper makes some 

bold predictions which can be held to account over the next three weeks. 

In the worst case scenario, Exclusive Analysis expects the governments of Greece and 

Portugal to collapse due to a lack of consensus on how to handle the debt crisis 

leading to social unrest. German opposition to handing more funds to the EFSF rises, 

leading Germany's parliament to actually reduce the money available to the bailout 

fund. 

 

ANOTHER NEWS LINK 

Italiens 10 åriga obligation 

http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GBTPGR10:IND 

Spaniens 10 åriga obligation 

http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GSPG10YR:IND 
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