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Kreikka on uhrilammas EU:n liittovaltiokehityksessä 

Kreikka on uhrilammas EU:n liittovaltiokehityksessä. Tästä kriisistä syntynee Euroopan Yhdysvallat. Satuin 
tänään kuuntelemaan Ylen uutisia TV1:llä ja siellähän se juuri sanottiin. Nimittäin jos Kreikka ajautuu pois 
yhteisvaluutasta, niin se saa EU-poliitikot lisäämään yhteisvastuullisuutta euroalueella ja näin euromaiden 
keskinäistä riippuvuutta mm. yhteisen budjetin avulla, jolloin estettäisiin "toinen Kreikka" eli nykyisen kaltainen 
katastrofi uusiutumasta. Siis noususuhdanteessa olevat (osa)valtiot tukisivat laskusuhdanteessa olevia 
(osa)valtioita rahansiirtojen avulla. Nyt Kreikan todennäköisesti annetaan luisua pois euroalueesta, kuten Eliitti on
suunnitellutkin, ja tilalle luodaan tätä "onnettomuutta" hyväksi käyttäen aivan uusi talouskuria pitävä EU-
liittovaltio, jossa on sekä "rautaa että savea" (Dan. 2, "kuvapatsaan jalat osaksi rautaa, osaksi savea"). Illuminatin 
päämäärä on 1950-luvulta lähtien ollut Euroopan Yhdysvallat, johon pyritään keinolla millä hyvänsä. Uhrattavia 
valtioita ovat Kreikka ja USA. Kaava menee illuilla näin: Order from Chaos. Mutta me (valveutuneet uskovat) 
onneksi tiedämme, että illut vain toteuttavat Raamatun lopunaikojen profetioita lähentäen näin Jeesuksen 
takaisintulemusta maan päälle.

Äskeistä salaliittoteoriaa puolustaa mm. seuraava kirjoitus, jonka poimin sivulta:

http://www.tiede.fi/keskustelu/56953/ketju/salaliittoteoreetikot

Lainaus:

"Kirjoitin 29.11.2012 Verkkomedian blogissani siitä kuinka kansainväliset pankkiirit loivat tahallisesti Goldman 
Sachsin kautta Kreikan kriisin. Kreikalla pankkiirit loivat tämän tilanteen, että nyt komissio voi ehdottaa 
avoimesti yhteisiä velkakirjoja, EU:n valtiovarainministeriön luomista ja yhteistä budjettia. Pankkiirit siis veivät 
Kreikan avulla EU:n liittovaltion kynnykselle, johon pankkiirit ovatkin halunneet viedä Eurooppaa 1950-luvulta 
saakka kun nostivat Bilderberg-ryhmän ajamaan hanketta.

29.11.2012 saatiin myös tieto, jonka mukaan Euroopan keskuspankki saa salata, tiesikö EU-viranomaiset Kreikan 
tilastokikkailuista. EU:n tuomioistuin perusteli asiaa "yleisellä edulla". Eli tässä tämä on. EKP ja muut pankkiirien
lakeijat pääsevät kuin koira veräjästä, koska tiesivät mitä Kreikka ja Goldman Sachs puuhasivat keskenään."

Kannattaa myös pureutua beforin Kreikkaa käsittelevään suosittuun artikkeliin nyt. Pankkiirithan tämän kaiken 
takana ovat olleet.

http://beforeitsnews.com/eu/2015/07/greece-the-one-biggest-lie-you-are-being-told-by-the-media-2585602.html

"Greece did not fail on its own. It was made to fail (Kreikka ei romahtanut omasta syystään. Se saatiin 
romahtamaan)."

Ja tämä vasemmistolaisen Syriza-puolueen valtaannousu on myöskin juoni, joka saatiin aikaan lainoittajien 
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kohtuuttomilla lainaehdoilla, jotka kurjistivat Kreikan kansaa. Syriza ja Tsipras ovat ne, jotka 'viimeistelevät' 
Kreikan konkurssiin menon mm. järjestämällä tällaisia kansanäänestyksiä, jotka vain lisäävät maan euroeron 
mahdollisuutta, kuten nyt kävi, kun kansa äänesti "ei" velkojien tuoreille lainaehdoille. Tsipras lienee Eliitin 
marionetti ja käynnissä on suuri näytelmä??

Lukekaa myös aikaisempi 'Kreikka'-artikkelini tässä blogissa, jonka lopussa on mainittu edesmenneen David 
Wilkersonin profetia nähtävästi Kreikkaa koskien:

http://nokialainen.blogspot.fi/2012/05/kreikan-taloudellinen-romahdus-leviaa.html

Uutinen: http://www.taloussanomat.fi/ulkomaat/2015/07/06/uusi-uhka-kreikalle-kaksi-paivaa-sitten-alkavat-
mellakat/20158561/12?pos=luetuimmat

Lähettänyt Olli-R klo 23.31 
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