
 
 

KRIGSLARM I MELLERSTA ÖSTERN?  
 
MINA TANKAR 
Det finns rapporter om att om FN går med på en säkerhetsråds-resolution som tvingar 
Syriens Assad från makten, så kan ett regionalt krig vara vid horisonten. Hizbollah, syriska 
styrkor, ryska styrkor och västerländska krafter flyttar örlogsfartyg och arméns hårdvara på 
plats. Huruvida detta är ett annat hot om krig, eller ”the real thing” (verklighet, dvs krig) får 
tiden utvisa. Jag skulle ge nyheten respekt, men inte gå ut med den. Var beredd på att ett 
Mellanösternkrig med någon av ovanstående samt Israel kan vara i antågande i kommande 
dagar. Debka kan vara som mest vara misstänkta, men jag har läst andra källor som slår 
larm om att Ryssland slår på krigstrumman mer än vanligt. 
Bro. Brian 
 
NYHETSLÄNKAR 
Andra Mellanöstern källor rapporterade att den libanesiska Hizbollah har också visat tecken 
på militära förberedelser de senaste timmarna. Och den ryska flottiljen förtöjt vid den syriska 
hamnen Tartus, ledd av amiral Kutznetsovs hangarfartyg, tycks också vara på alerten för 
bråk i kölvattnet i Syrien session av säkerhetsrådet. 
Under dagen varnade Rysslands vice utrikesminister Gennadij Gatilov, att trycka 
Arabförbundets FN-resolution var "vägen till inbördeskrig." Våra Moskva-källor rapporterar att 
diskussionerna på toppnivå, fortfarande går fram och tillbaka i Kreml över ett slutligt beslut 
om ett veto. 
 
debkafile rapporterar att militären är närvös i förväg av det kritiska säkerhetsrådets möte där 
den amerikanska örlogsflottans rörelser ingår. I söndags, 29 januari, eskorterades 
atomubåten USS Annapolis, och guidades av missiljagaren USS Momsen som seglade 
genom Suezkanalen till Röda havet. Det såg ut som en Washington-varning till Teheran att 
hålla sin militära fingrar borta från Syrien, om konfrontationen där eskalerar. 
http://debka.com/article/21696/ 

 
MINA TANKAR 
Jag lärde mig en del om Javier Solana först ett par år tillbaka när jag snubblade på den 
avlidne Herb Peters profetiska hemsida. Jag var imponerad av hur han sätter prickar 
tillsammans och Javier Solana var mitt uppe i nästan allt betydande. Jag bad och sökte i mitt 
hjärta för att se om Herb var en troende, och det var han.  
Jag började att följa hans tankar och modellerade faktiskt min hemsida efter hans. Som sagt, 
har Javier Solana varit en viktig aktör bakom kulisserna under ganska lång tid. Två artiklar, 
en 2001 och den andra 2012 kommer att ge oss en grund för vad vi kan ha att göra med. 
 
Javier Solana är en av dessa killar som du bara inte vet hur man tar. Det är som om allt som 
kommer genom honom är bedrägeri. Han är i linje med Pentagon, CIA, PSOE, ESADE, och 
liberala tankesmedjor. Han har varit Natos, EU: s utrikesminister, och han har undertecknat 
och senare bekräftat Barcelonaprocessen som är känd idag som den europeiska 
grannskapspolitiken (ENP) eller Medelhavsunionen från Barcelonaprocessen. Jag vet 
fortfarande inte betydelsen av allt jag skrev, men dessa organisationer är mycket viktigt 
bland världens eliter. Går vi vidare, har Solana varit överallt, men ändå är han så 

http://debka.com/article/21696/


frånvarande från den stora debatten. Var är han på CNN, BBC News, eller var är han i 
förhållande till kamerorna i Davos, och de olika EU-toppmötena. Många, däribland jag själv, 
står i undrar över om denne man spelar den viktiga rollen som Antikrist i den yttersta tiden, 
eller om han bara iscensätter allt. Jag vet att Antikrist kommer att komma upp ur något slags 
paus från sitt arbete i 42 månader, för att han sedan kommer att fortsätta sitt arbete, säger 
Bibeln. 
 
Hur som helst, ger Solana ett intressant argument i att en stor affär med en upplyst politisk 
ledare måste komma ur EU, och han har tillbakavisat Sarkozy och Merkel. Många, inklusive 
jag själv, ser på att man tar ner den grekiska suveränitet som möjligen kan vara ett av 
hornen (se min förra kommentar). Men om Solana är Anitkrist kan Sarkozy, Merkel och 
Cameron vara de tre (hornen)? Om Solana verkar för en rådgivare över Grekland genom 
Merkel, och i så fall hur blir det sedan med Portugal och Solanas Spanien? Återigen, vi har 
så många frågor, men det är intressant att 2012 kan ge många svar på dessa. Solana verkar 
ställa upp sig själv eller någon annan för att bli den upplyste ledaren som kommer. 
Solana är emot åtstramningar och vill ha mer statligt spenderande.  
Problemet med de offentliga utgifterna är att det tar bort friheten och ökar inflationen. Solana 
låter mer som en ekonom i en 2012-artikel än som den utrikesminister han en gång var. 
Finns det en ny valuta-brygga? Davos är ett årsmöte då alla ekonomiska experter träffas för 
att ställa fram årets framsteg. Efter Davos har vi hört om italienska och tyska lagar som 
kommer att antas som kommer att hålla det fria flödet av kontanter till ett minimum, och varje 
stor mängd kontanter måste registreras hos en bank i linje med regeringen. Barnsteg som 
leder till vilddjurets märke? 
Intressant nog, så skriver Solana i 2012-artikeln när Davos är slut och berättar från sin sida 
sett om vad som skulle hända. Uttalar Solana sanningar som delas av världens eliter för att 
förbereda sig för ekonomisk kollaps och statlig kontroll av befolkningen, eller är han bara en 
pensionerad elit som enbart uttrycker sin åsikt, som få lyssnar på? Tiden får utvisa. 
Bro. Brian 
 
BIBELSTÄLLEN 
Uppenbarelseboken 13:3-6 
"3 Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår 
hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, 4  och man tillbad 
draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: 
"Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?" 5  Och åt vilddjuret gavs en mun som 
talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. 6  Det 
öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som 
bor i himlen.  
 
NYHETSLÄNKAR (2001 Article) 
Solanas Socialistarbetarparti (PSOE) hade redan visat sig vara mycket användbart för USA:s 
utrikesministeries syften, som har främjat en misstroendeomröstning i parlamentet mot PM 
Suárez. Den nya UCD utsedda premiärministern, den kraftigt impopulära Calvo Sotelo, sköt 
fram införlivandet av Spanien i Atlantpakten under hösten 1981. Naturligtvis var det 
fortfarande inte den ideala situationen för Pentagon. Javier Solana, en gammal Fullbrighter, 
anklagades för att vara CIA-mannen inne i PSOE:s struktur (se boken. 
'Soberanos e Intervenidos, Estrategias globales, americanos y españoles,' av Jaon 
Garces), var den person som gjorde den officiella presentationen av Felipe González 
(PSOE: s generalsekreterare) till den amerikanska ambassaden i Madrid. 
Washington var mycket intresserad av att kontrollera den spanska politiska scenen, som den 
gjort genom insatser av USA: s ambassadör Frank Carlucci strax innan i Portugal för att 
"hantera" revolutionen av den 25 april där man isolerade människor som Saraiva de 
Carvalho och, främst, Vasco Goncalves, och erbjöd i utbyte sitt blinda stöd för "moderata 
demokrater" som Costa Gomes. 
http://emperors-clothes.com/articles/javier/solnato.htm 

http://www.es.bol.com/cec/cstage?eccookie=&ecaction=bolrate&a=i&t=i&r=1&m=i&c=&d=bolprditmview&PrdId=833401444
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En annan nyhetslänk 
http://www.project-syndicate.org/commentary/solana15/English 
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