Kaj je Dogodek?
Dogodek je dan masovnih aretacij svetovne kriminalne kabale: skorumpiranih politikov,
velikih bankirjev itd., ki se bodo izvršile na legalen način in sočasno dogajale s svetovno
finančno ponastavitvijo. To je bilo organizirano s strani določenih pripadnikov vlade in
vojaških agencij, ki so začeli odporniško gibanje proti tej kriminalni kabali. Ti pripadniki so
opazovali ponavljajoče se zločine proti človeštvu, živalim in ekosistemom, ki so posledica,
med drugim, neopravičenih vojn in nepotrebnega onesnaževanja.
Ti pripadniki so videli umetno revščino, ki je bila ustvarjena na svetovnem nivoju z zatrtimi
rešitvami in globalnim goljufanjem finančnega sistema. Banke ustvarjajo ponarejen denar, ki
ga posojajo vladam in več kot 90% naših davkov gre v roke teh privatnih bank, medtem ko so
njihova posojila fiktivna, nič drugega kot številke v računalniku ali na papirju, ki ne bazirajo
na nobeni realni vrednosti, mi pa jim dajemo dejansko pravo vrednost: plod našega dela.
Zahvaljujoč temu splošnem finančnemu goljufanju, naše vlade nenehno podlegajo
podkupovanju in korupciji. Razvoj naprednih zelenih tehnologij je upočasnjen ali zatrt in še
nešteto drugih zločinov se dogaja zavoljo ohranjanja tega sistema.
Čas je, da se reče NE, čas je, da se reče STOP.
Ti kriminalci bodo aretirani na podlagi zakonitih postopkov, imeli bodo pravično sojenje.
Svetovni mediji bodo osvobojeni in končno bodo zmožni poročati resnične novice. Podali
bodo veliko neizpodbitnih dokazov o vsem, kar se je zares dogajalo.
Končno bo lahko človeška družba ponovno začela na zdravih temeljih. Finančni sistem bo
restrukturiran, fiktivni dolgovi bodo ukinjeni in ustvarjen bo nov sistem, baziran na resnični
vrednosti, ki bo drastično dvignila kvaliteto življenja za vse ljudi na planetu.
Na svetovnem nivoju bodo ustanovljeni pristni humanitarni projekti, ki bodo popravili vse
posledice vseh zagrešenih zločinov na planetu. Končno bo distribuiranih veliko zatrtih
tehnologij, veliko izmed njih bo mnogo ljudi presenetilo. Pomislite, če bi vam samo 20 let
nazaj nekdo rekel, da lahko komunicirate po celem svetu, shranite vso glasbo, filme in knjige
ki jih želite, na eno brezžično napravo velikosti manjše knjige. Mnogi ne bi verjeli.
Večina izobraževalnih programov je za zatiranje resnice prostovoljno zmanipuliranih. Ta
proces je dobro poznan, samo poglejte zgodovinske knjige iz 50-ih ali 60-ih let prejšnjega
stoletja. Ta proces se ni ustavil, dogaja se še danes. Na primer: fizika, ki se jo poučuje na
univerzah, je stara več kot 100 let, v večini ignorira kvantno fiziko in nekateri zakoni fizike se
navajajo na prirejen način za zapeljevanje ljudi, kar je bilo nujno za zatiranje določenih
naprednih tehnologij.
Podobne manipulacije se dogajajo v vseh pogledih naše družbe, zato bodo potrebna ogromna
obnovitvena in rekonstrukcijska dela. Banke bodo zaprte od nekaj dni do nekaj tednov, nato
pa bodo ponovno odprte z vsem denarjem, ki so ga ljudje imeli pred tem na bankah, z
dodatnim denarjem, ki bo razdeljen vsem. Veliko ponovno izobraževanje se bo začelo na
osnovi trdnih dokazov ali dejanski resnici. Ekosistemi bodo ozdravljeni zahvaljujoč trudu
skupnosti in naprednih tehnologij. Vsak človek bo imel zagotovljene osnovne potrebe in imel
svobodo ustvarjati ter svobodno potovati.

Datum tega Dogodka se ne da predvideti. Vpletenih je mnogo dejavnikov in skupin, med
procesom mora veliko delov informacij ostati nerazkritih, da se ohrani varnost vpletenih ljudi.
Vse kar lahko povemo je, da smo zelo blizu, zato se ustvarja splet informacij, da smo lahko
pripravljeni.
Opomnik prevajalke:
V angleščini beseda cabal kot samostalnik pomeni kabala, kar pomeni: kovarstvo,
spletkarstvo, spletke; (politična) klika; tajna združba. Kot glagol pomeni spletkariti, intrigirati.
Tega ne smemo enačiti z judovskim filozofskim in verskim naukom kabala (v angleščini:
cabala).
Zaradi pravopisnega sklanjanja lahko namreč obe besedi zamešamo in tako napačno
razumemo.

