
 
 

LEDARE SÖKES 

 

MINA TANKAR 

Hela världen ser sig om efter en ledare. EU letar efter detta men även USA ser ut att 

vara ledarlöst, och andra ledare försvinner en efter en. De senaste händelserna i 

NordKorea visar att världen nu har gått in i en ny och farlig fas. De ledare som 

uppehållit freden så länge är nu borta. De nya som tillträder är mer radikala och 

hatiska mot Judisk-Kristna värderingar och det sätter oss alla i fara. 

 

De nyheter som kommer från Europa idag visar att man försöker sluta sig samman 

igen, Varenda dag kommer förnyade nyheter om detta men det verkliga stora 

dramat kommer när EU förstår att man inte klarar av att rädda Euron. Alla dessa 

samlingar man nu har i EU handlar inte om att rädda Euron, utan att lägga fram en 

plan som skall leda fram till en ny valuta, som inte är så flyktig, väktare ser detta som 

början till vilddjurets märke. 

 

Jag tror att den sista generationen har gått in i de absolut sista åren, så nu kan vi 

förvänta oss att ändetidens händelser sätts i rörelse. Sarkozy, Merkel, och gänget 

möts inte för att rädda Euron utan för att rädda hela det Europeiska projektet. Det är 

precis därför Europeiska eliten ropar efter en ledare. De vet att de inte hittar någon 

som kan förändra det ekonomiska läget. 

 

Jag tror att orsaken till det Europeiska kaoset handlar om att det inte finns någon 

ledare som kan föra mötena framåt in i nästa stadie som är ett genomförande. Vi 

kommer att få se ett fortsatt förfall av Euron ända tills den ledaren kommer. 

  

Jag tror att det krävs en Eurokollaps innan vi får se den ledaren träda fram för att 

rädda hela det Europeiska projektet. Den ledaren kallar bibeln för Antikrist. Bro. 

Brian 
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