
 
 

EXTRA NYHETER FRÅN HAARETS! 

MELLERSTA ÖSTERNKVARTETTEN SKALL SAMLAS I JERUSALEM DEN 26 

OKTOBER 2011 FÖR FREDSÖVERLÄGGNINGAR 

 

 

Mina Tankar 

 

Jag tror att detta är oerhört viktigt för det ser ut som det kan bli ett slut 

på den nuvarande fredsprocessen. Har detta med soldat utbytet att göra? 

Kommer vi att få se ett uttalande den 26:e ? Svårt att gissa utgången men 

vi gör rätt i att ta detta i medräkning. Just nu ingen länk men det är på 

Haaretz hemsida  

Broder Brian 

 

Ohlin: Nu är länken uppe  

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/quartet-to-hold-

meetings-with-israel-pa-officials-in-jerusalem-in-late-october-

1.390478?localLinksEnabled=false 

 

 

JAVIER SOLANA, GEORGE SOROS, BARACK OBAMA, UGANDA 

WORLD INTERVENTION DOCTRINE AT WORK 

10/15/11 

Mina Tankar 

Ni har väl följt mina tidigare kommentarer om de konstiga rörelserna 

bakom det som sker just nu. Jag fick nyss ett mail angående Javier 

Solana. Det verkar som om Obamas listiga rörelse mot Uganda är precis 

lika konstigt som anklagelsen mot Iran. Obama följer bara Soros och 

Solanas planer att gå på och rasera allting som står i vägen för deras nya 

världsordning. 
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Vi närmar oss tiden så vi Kristna kommer på deras agenda och lista och 

presidenten har bekänt att han har en lista. Varför släppa ut katten ur 

väskan nu? Någonting är på gång och min Ande är orolig i mitt innersta 

vad det är kommer vi snart att få reda på. 

Broder Brian 

 

Ohlins:  Är det detta möjligen Brian ? 

http://www.truereformation.net/2011/10/10/den-kommande-forfoljelsen/ 

 

NEWS LINK 

In April 2010 Soros' International Crisis Group, or ICG, releaseda 

report sent to the White House and key lawmakers advising the U.S. 

military run special operations in Uganda to seek Kony's capture. 

The report states, "To the U.S. government: Deploy a team to the theatre 

of operations to run an intelligence platform that centralizes all 

operational information from the Ugandan and other armies, as well as 

the U.N. and civilian networks, and provides analysis to the Ugandans 

to better target military operations." 

Since 2008 the U.S. has been providing financial aid in the form of 

military equipment to Uganda and the other regional countries to fight 

Kony's LRA, but Obama's new deployment escalates the direct U.S. 

involvement. 

Soros sits in the ICG's executive board along with Samuel Berger, Bill 

Clinton's former national security advisor; George J. Mitchell, former 

U.S. Senate Majority Leader who served as a Mideast envoy to both 

Obama and President Bush; and Javier Solana, a socialist activist who is 

NATO's former secretary-general as well as the former foreign affairs 

minister of Spain. 

 

Read more: Why U.S. military in Uganda? Soros fingerprints all over 

ithttp://www.wnd.com/?pageId=356321#ixzz1au5ZQexV 

 

 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/uganda/157-lra-a-regional-strategy-beyond-killing-kony.aspx
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OM DU TYCKTE ATT DEN SENASTE FÖDSLOVÅNDAN VAR ILLA  

 

 

MINA TANKAR 

Åtta dagar det var den tid G-20 gav EU att fixa till sitt ekonomiska hus. 

För att lägga till lite till det dramat så ser det ut som om USA tänker hitta 

på ett sätt att gå in i krig med Iran. 

 

Det brutala och listiga sätt Iran planerade att döda den Saudiske 

ambassadören får mig att fundera på ett par frågor. Om det är Obama 

bakom det här och det bara är en falsk anklagelse, varför riktas då detta 

mot Saudi som har de Islamska heliga platserna? 

Finns det ett budskap i det här ändå? Men om det är sanning i 

anklagelsen vad har då Iran för vidare planer? 

 

Men i vilket fall som helst så kan vi ha snart ha både en ekonomisk och 

en militär födslovånda på en gång. 

 

Men det finns en till teori. När nationerna inser att deras ekonomier 

kommer att kollapsa så kan det leda till att de går in i krig. Historien är 

full av sådana händelser. Om EU/Eurozonen håller på att kollapsa så kan 

de planera för en typ av invasion av mellanöstern före eller efter 

kollapsen. 

 

Det finns en orsak till att jag tror det för att jag tror att det har att göra 

med Galit – utbytet att göra. Israel har senaste månaderna förstått att 

man inte kommer att få någon fred innan man löst detta med Galit. Är 

detta möjligen den väg Israel nu väljer för att kunna stå på EU/USA:s 

sida när den kommande krisen kommer? 

 

Bibeln säger att det kommer en tid då Israel kommer att förtrösta på 

Antikrist som kommer ifrån Väst makterna och Europa. Och det är den 

sista tiden innan allting bara brakar samman i den lilla nationen. 

 



Kommer den tiden snart? När vi får se både fred och krig i 

Mellanöstern? Det finns så mycket konstiga saker som utspelar sig i 

världen just nu som inte jag kan förklara.  

 

Men jag vet att det finns någonting som planerar och styr vad som sker 

och som kan spåras till Bryssel och Washington. Tiden får utvisa detta 

men åtta dagar till vad? Ja kanske vi får någon ledtråd innan dess eller 

har vi den redan? 

 

Ett sista påpekande är att Palestinierna har sagt att de nu har 9 röster I 

Säkerhetsrådet för sin stat. Och detta är en konstig pusselbit som är svår 

att finna någon lösning till. Broder Brian 

 

BIBELORD 

Dan 7:9 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. 10 En ström av eld flöt ut från honom. Tusen gånger 

tusen tjänade honom och tio tusen gånger tio tusen stod inför honom. 

Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. 

 

 

NYHETSLÄNK 

http://www.reuters.com/article/2011/10/15/us-g-

idUSTRE79C74G20111015 
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