Odprto pismo direktorjem podjetij: Kaj DOGODEK
pomeni za človeštvo - in za vas
Originalen članek lahko najdete na: http://eventreference.org/2015/03/29/an-open-letter-tocorporate-executives-what-the-event-means-for-humanity-and-you/
(Predgovor – Rad bi videl, da “poslovna etika” preneha biti oksimoron. Priti mora dan (in ta
dan prihaja), ko bodo pravice posameznika večje kot pravice podjetja ali korporacije.
Dandanašnje odločitve sodišč so korporacijam dale vse pravice kot jih ima posamezna oseba,
vendar niso dodelile nobene zakonske ali moralne odgovornosti.
Ta nepooblaščena interpretacija zakona se je v zadnjih dveh stoletjih uporabljala v polnem
obsegu. Modernim korporacijam je omogočila postati najmočnejša legalna oblika prenosa
premoženja v človeški zgodovini. Te korporacije so za to idealen mehanizem, ker čeprav so
pogosto z njimi “javno” trgovali, so se očitno razvile skozi čas, da koristijo manjšini na račun
množic. Zmeraj so se bile sposobne skrivati za ‘dobrodelnostjo’ in hinavskim ‘vračanjem
nazaj’, medtem ko so hkrati izžemale do skrajnosti skupnosti in države, kjer so se nahajale.
Ti dnevi gredo h koncu, Dogodek bo spremenil vse. Praktično čez noč bo veliko število
multinacionalnih korporacij - še posebno tistih v finančnem sektorju - bankrotiralo. Že sama
magnituda teh bankrotov bo vodila v nujen razpad teh družb, tako da bo izraz
‘multinacionalen’ postal spomin na dobo korupcije in masovne neenakosti. Nikoli več ne bo
podjetjem dovoljen nevidni prenos premoženja med državami ali med potrošniki ter
zaposlenimi in tistimi, ki imajo ‘kapital’.
Trenutna populacija direktorjev se bo morala hitro prilagoditi - še posebno tisti, ki so dolgo
časa neposredno delali s ali za člane kriminalne kabale. Za večino, bodo novi šefi ljudje iz
držav, ki so jih morale prevzeti. Že samo to bo večino prisililo, da ali trajno zapusti svet
podjetništva (morda s silo v nekaterih primerih) ali pa radikalno spremeni svoje mišljenje v
smeri “prednosti ljudi pred dobički”.
Pismo ki sledi, je med mirovanjem finančnega sistema namenjeno vsem poslovodjem,
direktorjem, menedžerjem, članom upravnih odborov in bančnim analitikom, ki so bili
uporabljeni kot orodje s strani kriminalne kabale da zagotovijo, da vsaka ‘javna’ družba ali
podjetje pred vsemi ostalimi interesi da prednost služenju svojemu krogu organiziranega
kriminala.)

Odprto pismo direktorjem podjetij: Kaj DOGODEK pomeni za človeštvo - in za vas
To, čemur ste priča, se je pripravljajo dolgo časa. Načrt za usmerjanje človeštva iz distopične
prihodnosti in ekonomskega suženjstva se je pripravljal od najmanj 1975 leta. To se je
agentom obveščevalnih služb zdelo nujno po odvitju vseh grozljivih dogodkov prejšnjih
desetletij – kot so npr. umor Johna Fitzgeralda Kennedyja, nenapovedan Vietnamski
‘konflikt’ in operacija Watergate.
Tekom let se je načrt večal v obsegu in kompleksnosti. Razvile so se taktike, tvorila so se
zavezništva in število vpletenih se je povečevalo – ampak v srcu tega je bilo zmeraj

vzpostavljanje primernega načina za širjenje resnice, ki bi ga bilo nemogoče nadzorovati. Kar
se dogaja, ne bi bilo mogoče brez osebnega računalnika ali interneta. Brez teh dveh izumov,
uporabljenih v svetovnem obsegu, bi bile vse informacije nadzorovane zaradi praktično
neomejenih virov in neusmiljenosti kriminalne kabale.
Sadovi tega dela se sedaj uresničujejo, vendar bomo izkusili prekinitev ‘normalnega
življenja’, kakršna je popolnoma brez primere v človeški zgodovini. Začenši danes, bomo
doživeli naslednje:





Dejansko takojšnjo preobrazbo v zvezi z vsebino in podajanjem novic uradnih medijev
Začasno prekinitev elektronskega finančnega sistema
Spremljanje šokantnih aretacij vplivnih politikov, verskih predstavnikov, kapitalistov
in finančnikov, v živo preko televizijskih ekranov
Obsežen val razkritij v zvezi s prej zavrnjenimi teorijami zarot, ki bodo pretresle prej
neosveščene ljudi, podobno kot hladna prha prebudi opito osebo

Zaustavitev centralnega sistema je bil edini način dokončne zaustavitve kriminalnih dejanj
presenetljivo majhne skupine bogatih in izredno nevarnih psihopatov. Tako dolgo, kot je
finančni sistem ostal v rokah centralnih bank (in njihovih lastnikov), so ti kriminalci lahko
tiskali denar in ga usmerili kamorkoli je bilo to potrebno, da bi obdržali oblast. Zdaj njihovega
vira moči ni več, vendar bo naše življenje za nekaj časa vse prej kot normalno. Pojavijo se
lahko težki trenutki, ampak na koncu bo nov pomen ‘normalnega’ bolj dobrodejen množicam
kot nedavni status quo.
Te spremembe bodo dokončne. Enkrat, ko bodo razna razkritja protiustavnih, nelegalnih in
zagotovo nemoralnih aktivnosti podana javnosti, ne bo več vrnitve nazaj. Novi finančni
sistem bo baziral na dobičku in ne na dolgu. Korporacije bodo obstajale na popolnoma
drugačnem regulatorskem območju; veliko jih resnično lahko pristane v ‘javni lasti’ v smislu,
da se dobički razdelijo državljanom tiste države, kjer se korporacija nahaja. Nazadnje – in
najbolj pomembno – ne bo brezposelnosti, ker bo dovolj dela zmeraj na voljo.
Med poslovanjem bodo koncepti kot so ‘preveč kvalificiran’, ‘nepotreben’, in ‘maksimiranje
učinkovitosti stroškov’ izginili ali pa se bodo dramatično spremenili. Ti koncepti so vam bili
vcepljeni v glavo po obdobju Milton Friedman-nove realnosti, kjer so diretorji odgovarjali le
delničarjem. Zdaj je negotov čas, kjer se morajo zasidrati nove ideje – in to hitro! Kolektivno
moramo zgraditi novo prihodnost, kjer je nemogoče, da majcena skupina ljudi do skrajnosti
dominira in nadzira svetovno dogajanje, da bi obdržala neprenehno oblast.
Morda se vas veliko boji, če citiram Nick Hanauerja, zdi se, kot da prihaja tisoč senenih vil.
Vendar ni potrebno, da je tako; sami nadzirate svojo usodo ob tem času – dokler ste skesani in
pripravljeni spremeniti vaše mišljenje glede tega, kaj – ali bolj pravilno KDO bi moral biti
prioriteta v podjetju.
Čeprav ne maram tega izraza, je to definitivno za vse vas čas “izpovedovanja Jezusu”. Vsa že
vzpostavljena razmerja med direktorji in delničarji bodo obrnjena na glavo. Namesto
klanjanja bogatim finančnikom in investicijskim analitikom, bodo vodstva vseh podjetij od
zdaj naprej odgovarjala javnosti. To se bo v veliki meri zgodilo zaradi finančnih odkritij, ki
sledijo principu ‘sledi denarju’ skozi neskončen labirint skladov, računov v tujih državah ali
bančnih oazah in drugih ilegalno pridobljenih premoženjih, kot so npr. zemljišča ali žlahtne
kovine.

Na koncu bodo vsi aretirani našli pot v zapor. To, kar se bo zgodilo potem, bo vplivalo na nas
vse in bo popolnoma izenačilo ekonomsko igro po vsem svetu.
Večino bogastva je bilo ukradenega s pomočjo nelegalnih vojn, zločinov proti človeštvu ali
aktivnostmi ‘organiziranega kriminala’ PVGKO (Pod Vplivom Gangsterjev in Koruptivnih
Organizacij). Izkazalo se je, da so ti ljudje že od davnih časov financirali in promovirali
terorizem. Zanimivo je, da za zgoraj naštete zločine v večini držav zasežejo premoženje takih
posameznikov in jih uporabijo za odškodnino.
Vendar da bi lahko odškodnino plačali, je treba njihove mehanizme shranjevanja bogastva
razstaviti. To ne pomeni samo konec trenutnega bančnega kartela, ampak tudi smrt moderne
korporacije. Vse delnice korporacij – naj si bodo v lasti oseb ali institucionalnih investitorjev
– bodo morale biti izplačane, zato da se lahko bogastvo uporabi za ponovno gradnjo
infrastrukture, kot tudi za odškodnino ter zadoščenje zaradi financiranja terorizma in
genocidnih vojn.
To pomeni, da je borza kot jo poznamo, končana. Skoraj vsa podjetja bodo morala biti
nacionalizirana zaradi bankrota – še posebno tista, ki so trenutno ‘multinacionalna’. Njihova
mesta bodo prevzela nova podjetja, ki bodo zgrajena iz pepela starih izgorelih lupin
prekomernega pohlepa. Tudi lastniška struktura teh novih podjetij bo drugačna; resnično
‘javno’ lastništvo bo novi val prihodnosti – ko se bo dobiček porazdelil nazaj ljudem pod
pristojnostjo teh podjetij.
Premik v ta model podjetništva bo imel zanimiv stranski učinek; večina privatnikov bo
plačala veliko manj, saj so korporativni dobički porazdeljeni ali preko korporativnega
dohodninskega davka ali preko direktnega lastništva ljudi iz specifičnega mesta ali države. Če
ponovno pomislimo kaj je funkcija korporativnega davka, lahko preimenujemo izraz
korporativni davek na dobiček v lastniško delnico določenega podjetja, ki bi bila sorazmerna
korporativni davčni stopnji pod katerokoli pravno oblastjo. Torej to ni tako daleč od
dohodnine kot ideje, da so korporacije ‘v lasti ljudi in da služijo ljudem’.
Zato vsak direktor, ki se trudi zmanjševati davke, v principu vzame eni skupini delničarjev
(pristojnost korporacije) in daje drugi skupini (prav tistim ‘elitam’, ki so pravkar v postopku
aretacije in odhajanja v zapor ob času DOGODKA).
Ponovni premislek tako o davku na dobiček kot tudi o tem, kaj naj bi bile pravice korporacij,
sta samo dve od mnogih sprememb, ki bi se že zdavnaj morale zgoditi. Če poenostavimo, vsi
tisti, ki ste vodili podjetja in korporacije, ste predolgo časa pustili izven enačbe dve najbolj
pomembni skupini deležnikov – vaše zaposlene ter vaše kupce. Preprosto sprijaznjenje z
zahtevami delničarjev je odličen način, da izpadete dobri za kratek čas, na dolgi rok pa je to
legalna kraja, ker spodbuja sprejemanje odločitev, ki so škodljive družbi.
Izbira je na vseh vas, kako želite nadaljevati. Če želite braniti svoja pretekla dejanja in
odločitve, se pripravite na javno zasmehovanje – kar se vam lahko zgodi v najboljšem
primeru. Imejte v mislih, da je veliko Belih Klobukov v različnih obveščevalnih službah
povsod po svetu – kje mislite, da skupina “Anonymous” dobi svoje informacije? Vsak
pogovor, vsako obvestilo, vsaka odločitev, ki je bila opravljena za elito, je bila izsledena – in
če obstaja dovolj dokazov, da se jih predloži poroti na sodišču, vas lahko obtožijo zločinov
belih ovratnikov. Če je to usoda, ki si jo želite, le dajte – bodite trmasti in kljubovalni, kajti
vaša prihodnost vas bo čakala v zaporu, vi pa boste potisnjeni vstran, medtem ko bo ostalo

človeštvo izkusilo ekonomsko rast in dvig življenjskega standarda, ki sta do sedaj obstajala
samo v sanjah ljudi.
Če pa se boste ozrli v zrcalo in odločili “morda pa je čas za spremembo”, lahko končate
veliko bolje kot vaši kolegi, ki zapravljajo ves svoj čas, energijo in hitro pojemajoča sredstva
za ohranjanje svojih ugledov. Tiste izmed nas, ki delamo za boljšo prihodnost, so podučili, da
je odpuščanje najbolj želen izid prihajajočih sodnih obravnav resnice in sprave. Kot vrsta se
moramo pomakniti naprej in nekateri izmed vas ste lahko odločilnega pomena pri ozdravitvi
in ponovni izgradnji našega sveta. Vendar, dokler se ne poda določenih javnih izjav o
prispevanju, je malo verjetno, da bi kdorkoli, ki je bil pred DOGODKOM direktor ali šef, bil
zopet zaupanja vreden, razen če razodene vse pogovore in memorandume, ki so skriti pod
preprogo ‘dogovorov o nerazkritju’.
Čas je, da se nehate skrivati za legalnimi in ekonomskimi varstvi, ki ste jih uživali tako dolgo
časa. Sedaj ko je DOGODEK tu, bo to varstvo izginilo za vekomaj. Vsakdo, ki bo uspel v
poslovnem svetu, bo moral vrednost za stranke ustvariti na etičen način. To pomeni nič več
obravnavanja delavcev kot živine ali zaposlovanja otrok v tovarnah oblačil, ki so več ali manj
suženjski tabori. Vsakdo bo cenjen ne glede na to, kje je odrasel ali kakšno barvo kože ima.
Tudi veze in poznanstva ne bodo več odpirale vrat.
Čas je, da sprejmete program in končno priznate tiste, ki ste jih zaničevali tako dolgo časa, kot
sebi enake. Vsi smo skupaj v tem in ostali izmed nas – 99% če želite – vas želimo sprejeti z
odprtimi rokami, če ste se pripravljeni odpreti tistemu, kar je tako dolgo časa potekalo za
zaprtimi vrati.
Izbira je vaša. S sodelovanjem boste naredili vsa naša življenja boljša – vključno z vašim.

