Dobro jutro!
Originalni članek lahko najdete na http://eventreference.org/2015/07/07/good-morning/
Opomba: Ta članek je namenjen informiranju bralcev na dan Dogodka, zato bo objavljen
pred dejanskim Dogodkom.
Dobro jutro, novinec! Danes je dan masovnih aretacij/ponastavitve finančnega sistema, ali
Dogodek, kakor ga že leta imenujemo. Da, o tem že kar nekaj časa vemo iz dobrih razlogov.
Sem ste bili vodeni v iskanju odgovorov. Nekaj jih je tu.
Dobro jutro pravim, četudi je mogoče popoldne ali noč, zato ker vam dejansko želim dobro
prebujanje. Za večino populacije je to vse, o čemer se danes gre.
Naslednjih nekaj dni bo kar razburkanih, vendar ne predstavljajo nič slabega. To definitivno
ni kataklizma, nobena hollywoodska post-apokaliptična kamena doba, to ni tretja svetovna
vojna, to ni obsedno stanje, itd.. To ni negativni scenarij, na noben del populacije se ne bodo
vsiljevali nobenih zakoni. Usoda človeštva bo z odstranjevanjem ovir vrnjena nazaj v roke
človeštvu. Nekaj tednov te tranzicije bodo morda prisotni nemiri, ampak kot veste, je ta svet
bil nemiren že kar nekaj časa. To je v bistvu zelo zelo pozitiven trenutek in pozitivna
tranzicija. Kako to vemo? Zaradi istih dobrih razlogov, katerih smo vedeli vnaprej, da se bo
današnji dan zgodil.
Torej kako smo to lahko vedeli vnaprej?
Masovne aretacije, ki se danes dogajajo, so legalne aretacije. Izvajajo se zaradi dobrih
razlogov in jasni dokazi teh zločinov vam bodo danes predstavljeni. Čeprav je veliko teh
aretiranih ljudi javno znanih in so ljudje imeli zaupanje vanje, je vseeno veliko stvari o njih
bilo zamolčanih. Kot smo že rekli, prihajajo nedvoumni dokazi. Vsi bodo imeli pravična
sojenja, ki se bodo izvajala bolj v pogledu zdravljenja kot pogledu kaznovanja. Maščevanje,
kakršno je bilo v francoski revoluciji, ne bo dovoljeno. Torej, to smo vedeli zato, ker te
aretacije izvajajo skupine znotraj vojske in drugih vladnih agencij, ki so kontaktirale nekaj
glasnikov, da razširijo novice splošni populaciji.
Ker je večina vlad aretiranih, bodo organizirane nove volitve, kolikor hitro bo to mogoče. Od
zdaj naprej bo človeška družba organizirana od temeljev navzgor, postali bomo suvereni in
svobodni in zatorej organizirali sami sebe in naše skupnosti.
Nekaj, na kar nestrpno pričakujete odgovor: vaš denar ni izginil. Svetovni finančni sistem je
centraliziran, celotna zadeva je čvrsto povezana, vse skupaj pa so tako globoko goljufali, da ni
bilo druge izbire, kot da se celotno zadevo ugasne. Zdaj se finančni sistem samo ponovno
vzpostavlja. Ponovno bo dosegljiv kolikor hitro bo to mogoče, z vašim denarjem na vašem
računu, plus še nekaj dodatnega denarja za vsakega človeka na Zemlji.
Zakaj dodatnega? Zato ker smo bili vsi ogoljufani. Denar se je ustvarjal iz zraka. Trenutno ko
to pišem, je svet v dolgu 223 bilijonov. Komu smo dolžni? Privatnim bankam, ki ustvarjajo
fiktivni virtualni denar, ki ga nato posojajo državam in posameznikom, nazaj pa za to dobijo
pravo vrednost: Plod našega dela. To je zelo zvit sistem suženjstva, sistem ki je bil, kot boste
izvedeli, v mnogih pogledih vsiljen na kriminalen način.

To je velik korak v evoluciji celotnega planeta. Prihajajo izredno pozitivne spremembe.
Življenje v teh težkih pogojih vas je morda naučilo dvomiti v to, zato vam predlagam, da si
ogledate to spletno stran, ki vam bo navedla dejstva, kako že imamo vse rešitve za ozdravitev
tega sveta, ljudi, živali, rastlin, ekosistemov. Zdaj ko so te ovire odpravljene, imamo na
razpolago sredstva in na nas je, da naredimo vse kar lahko, da izkoristimo te rešitve. Ta
proces se bo začel vzporedno s trenutno tranzicijo, zato je toplo priporočljivo branje naših
načrtov za ohranitev varnosti vseh ljudi med časom tranzicije, kot tudi razdeljevanje
dokumentov lokalnim voditeljem (izvoljenim uradnikom, distributerjem hrane in vode, itd.).
Opomba prevajalca:
Angleški izraz trillion po slovensko pomeni bilijon. Stavek, ki navaja 223 bilijonov, bi v
angleščini zapisali kot 223 trilijonov.
Angleški izraz billion po slovensko pomeni milijarda.

