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Primarni namen skupine Pripravimo se na Spremembo je zagotoviti, da se Dogodek odvije
čim bolj gladko in mirno, kot je to le mogoče in mediji bodo pri tem imeli odločilno vlogo, še
posebno v prvih nekaj dneh in tednih. Vsi javni mediji bodo osvobojeni kontrole, nato pa jih
bodo uporabile sile Luči za posredovanje jasnih informacij o vsem kar se dogaja. To je zelo
pomemben dejavnik, kajti človeški strah lahko vodi v nasilje in konflikte, ki se jih morda ne
bi dalo lahko rešiti.
Najbolj kritična naloga za ohranitev miru in harmonije ob Dogodku je javnosti podati jasne in
razumljive informacije preko javnih medijev. Da se to čim bolj učinkovito zgodi, je potrebno
razumeti situacijo:






Vse znane figure javnih medijev so bodisi žrtve neposrednega nadzorovanja uma
(misli) ali pa so tako globoko indoktrinirane in sprogramirane, da nihče od njih ni
sposoben podajati dejanske resnice. Zatorej bodo to nalogo morali opraviti drugi
ljudje.
Ljudje iz pozitivne vojske in Odporniškega Gibanja te naloge ne bodo mogli opraviti,
ker bi to lahko v ljudeh povzročilo preveč strahu glede vojaškega prevrata. Take vrste
strahu lahko vodijo v nasilje, zato bodo za to nalogo potrebovali civiliste. Ta dejavnik
se nanaša na vse aspekte skupine Pripravimo se na Spremembo: vojaške in odporniške
skupine ne morejo vsega narediti same, saj bi lahko ljudje postali prestrašeni in
nasilni. Odporniško Gibanje in Pozitivna vojska bosta naredila veliko, vendar bodo še
zmeraj potrebovali naše sodelovanje. Dobra civilna organizacija in prizadevanja
skupnosti bodo med najboljšimi rešitvami za zmanjševanje napetosti v prvih nekaj
dneh in tednih po Dogodku.
Nekaj dejstev bo absolutno moralo biti obče posredovanih, primarno predvsem
za zmanjševanje napetosti: "To ni prevrat. To ni obsedno stanje. Nihče ne
prevzema države. To so legalne aretacije in veliko dokazov, ki upravičujejo te
aretacije, je dostopnih in bodo predstavljeni tukaj in zdaj. Izvajajo se pravi
demokratični postopki, imeli bomo nove volitve kolikor hitro bo to mogoče. Vaš
denar ni izginil. Ti kriminalci so finančni sistem tako skorumpirali, da mora
celoten računalniški sistem, na katerem finančni sistem bazira, biti ponovno
zagnan, da bodo izbrisani vsi nepošteni in nelegalni finančni programi ter da bo
ukraden denar, ki pripada ljudem, porazdeljen med ljudi. Ta ukraden denar
pripada vsakemu človeku na Zemlji. Skozi stoletja so vam denar kradli z davki in
drugimi načini. Sedaj bo ta denar razdeljen vsakemu človeku na Zemlji, takoj bo
finančni sistem ponovno na razpolago čez nekaj dni.

“ Vsiljevali ne bomo nobenih zakonov. Vaša usoda je v vaših rokah preko pravih
demokratičnih postopkov”.
“Potrebujemo vašo pomoč, potrebujemo vsakega izmed vas, da bomo zagotovili mir in
da bomo podpirali drug drugega ter poskrbeli za vsakogar med tem časom tranzicije”.

Ne rabite nujno citirati besede za besedo, pomembno je bistvo tega sporočila.
To so dokaj enostavne točke, ki jih bo absolutno treba upoštevati, da se bomo lahko izognili
nasilju.
Izbira besed, energetska jasnost in časovna uskladitev naših medijev bo zelo kritična v vrsti
dogodkov, ki bo vplival na milijarde ljudi v prvih nekaj dneh po Dogodku. Odporniško
gibanje ve, kdo bi bil primeren za to nalogo, zato bodo tem ljudem odprli vrata in omogočili
dostop do javnih medijev.
To bodo ljudje morali delati povsod po svetu. Ti ljudje se bodo morali hitro odzvati in biti
tekom tega procesa jasni.

