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MINA TANKAR 

 
När en kvinna väntar barn, går hon igenom födslovärkar. Hon har en sammandragning, och 
sedan går en tid, och kvinnan får ännu en. Du visste att sammandragningen skulle komma, 
men du visste inte när. Det verkar som om vi befinner oss mellan värkarna. Det finns mycket 
prat om krig, rapporter om att Sverige blir kontantlöst, Spanien är tillbaka i nyheterna med sin 
oroväckande ekonomi och livet går vidare. Världen förbereder sig för ett kontantlöst samhälle 
och Mellanöstern förbereder sig också för profetisk uppfyllelse. Med tiden har vi alla insett 
den profetiska berg- och dalbanan som kan dra all energi ur oss. Var känslomässigt stabil, 
be till Gud om vägledning och tilllåt honom att låta dig se i Skrifterna. 
 
Spanien har varit utanför nyheterna ett tag, men kryper in igen. Kom ihåg, att jag sa att 
Spanien tycks kunna få ner världens ekonomier. Spanien har avvisat den europeiska 
efterfrågan på åtstramning och de går framåt med sin egen ekonomiska plan. Spanien 
behöver euro för sina obligationer, vilket friktionen kan leda 10-åriga obligationer nära och / 
eller att passera det kritiska 7%-strecket. Tiden får utvisa. 

 
Javier Solana har sagt en del intressanta saker den senaste tiden. Han förutspår att de mer 
liberala socialdemokraterna kommer att dela makten med Merkel och Merkel kommer att 
falla mer i linje med EU: s ståndpunkt om Grekland. Dessutom uppgav den inflytelserika 
Wolfgang Munchau att det värsta ska fortfarande komma när EU dras isär genom ekonomisk 
katastrof. Solana verkar vara involverad i EU makeover när EU försöker att rädda sig på 
katastrofens rand. Solanas citat från det mycket inflytelserika elitistiska rådets Foreign 
Relations (Utrikesrelationer) visar den här killens påverkan. Oberoende av vilken del han 
spelar, så vet vi att det kommer förändringar i Europa, och en kris kommer att utgöra denna 
förändring. Låter bibliskt, eller hur? 

 

Bro. Brian 

 

NYHETSLÄNK 
 

http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/europe/120320/euro-debt-crisis-worst-is-

over 
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