torstai 20. elokuuta 2015
Ekonomistit varautuvat syyskuuta 2015 varten
Tässä Alex Jones'in infowars.com -uutissivustolta poimittu tuore artikkeli uhkaavasta talousromahduksesta
tulevana syksynä, erityisesti syyskuussa 2015, josta monet talousanalyytikot povaavat käänteentekevää kuukautta
maailman taloudessa, joka voi yltää historiallisiin mittasuhteisiin. On siis olemassa monia varoittavia ääniä, jotka
näkevät vaaran samalla tavalla. Raamatussa Ilmestyskirjan 3. sinetin musta hevonen kuvaa juuri taloudellista
lamaa, joka seuraa 2. sinetin punaista hevosta, jonka ratsastajalle annettiin valta ottaa rauha pois maasta (Ilm. 6:36). Artikkelin suomensi: Olli R.
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EKONOMISTIT VARAUTUVAT SYYSKUUTA
VARTEN: ”KEHITTYMÄSSÄ HISTORIALLISTEN
MITTASUHTEIDEN KATASTROFIKSI”
Onko romahdus välitön ja uhkaako totaalinen
maailmanlaajuinen romahdus meidän nykyistä
elämäntapaamme?

by MAC SLAVO | SHTFPLAN.COM | AUGUST 19, 2015
http://www.infowars.com/economists-brace-for-september-building-up-to-catastrophe-of-historicproportions/

Ehkä merkit ja varoitukset ovat olemassa, joka tasolla, niitä varten jotka haluvat nähdä
sen.
Suoranainen paniikki on tarttunut moniin jotka näkevät syyskuun 2015 pahaenteisten tapahtumien yhtymisenä –
käsittäen paavin vierailun Amerikkaan, Yhdistyneiden Kansakuntien huippukokouksen koskien Agenda 21

kaltaista kehitystä, odotukset tyrmäävälle politiikan muutokselle USA:n keskuspankissa, ennennäkemättömät
kokeet CERN'issä ja seitsemän vuoden taloussyklin lopun (Shmita-vuoden loppu), päivämäärä (elul 29), joka on
jo nähty traagisissa 9/11-iskujen ja vuoden 2008 talousromahduksen tapahtumissa tällä vuosisadalla.
Monille talouden asiantuntijoille, se on vaarallista ja oikukasta aikaa silmälläpitäen globaalia taloutta, monien
varoittaessa että massiivinen maailmanlaajuinen romahdus on välitön.
Venäläinen RT-uutiskanava profiloi useita jotka varautuvat ensi kuun tuomion tienviittoihin:
Jeff Berwick, kanadalainen yrittäjä ja The Dollar Vigilante -sivuston toimittaja, totesi äskettäin
haastattelussa Gordon T. Long'ille: ”Syyskuussa on käynnissä tarpeeksi asioita ollakseni uskomattoman
utelias ja huolestunut siitä mitä tulee tapahtumaan.”
[…]
Doug Casey, [Casey Research'in perustaja sanoi] ”Näiden typerien hallitusten painaessa biljoonittain
uusia valuuttayksikköjä”, Casey, kuvaten USA:n keskuspankin määrällistä keventämisohjelmaa, ”se on
kehittymässä historiallisten mittasuhteiden katastrofiksi.”
[…]
Gerald Celente, [Trends Research'in perustaja sanoi] ”Tulette näkemään maailmanlaajuisen
pörssiromahduksen... Siellä tulee olemaan paniikkia kaduilla Wall Street'iltä Shanghai'hin,
Yhdistyneestä Kuningaskunnasta Brasiliaan.”
”Tulette näkemään markkinapaikan toisensa jälkeen romahtavan.”
[…]
Larry Edelson [tutkimusjohtaja Weiss Research'ille sanoi] ”Lokakuun 7. päivänä 2015, ensimmäinen
taloudellinen supersykli sitten vuoden 1929 tulee laukaisemaan maailmanlaajuisen eeppisten
mittasuhteiden talouskriisin. Se vie Euroopan, Japanin ja Yhdysvallat polvilleen, lähettäen lähes
miljardi ihmistä vuoristorata-ajelulle läpi helvetin seuraavien viiden vuoden ajaksi. Ajelu, jota mikään
sukupolvi ei ole koskaan nähnyt. Olen sataprosenttisesti varma, että se osuu seuraaville lähikuukausille.”
On selvää, että nämä eivät ole epämääräisiä tai epävarmoja ennusteita.
Ja he eivät ole yksin – on olemassa kuoro merkittäviä ääniä varoittamassa selvästi, että jotakin suurta on pian
tulossa, ja hyvin mahdollisesti erityisesti syyskuussa.
Ovatko he oikeassa?
Osoittautuuko tämä perusteettomaksi paniikiksi, vai ovatko nämä viimeisiä viikkoja maanpinnan yläpuolella?
Aika näyttää, mutta ota vaarin sen mukaan mitä informaatiota on olemassa.
Ole vain valmis, jos se todella tapahtuu.
Lähettänyt Olli-R klo 23.54

