Navodila voditeljem skupnosti
Dragi voditelj skupnosti,
ta navodila ste dobili zato, da boste razumeli, kaj se trenutno dogaja v zvezi z zapiranjem
bančnega sistema. Upamo, da boste v tem kratkem času sprememb pomagali vzdrževati mir v
vaši skupnosti. Spodbujamo vas tudi, da podprete tiste, ki so odgovorni za ohranjanje statusa
quó v zvezi z nujnimi potrebščinami vaše skupnosti.
Upamo, da hrana, voda, elektrika, internet, bencin, transport in telefonska omrežja ne bodo
moteni med to reorganizacijo bančnega sistema. Ta navodila za voditelje skupnosti so bila
sestavljena, da vam pomagajo razumeti dogajanje po svetu ob tem času. Oseba ali osebe, ki so
vam izročila ta navodila, so del svetovne mreže, ki je posvečena mirni tranziciji k
transparentnemu finančnemu sistemu za bančne sisteme po vsem svetu.
Vsebina:
1. Koga predstavljamo in kdo stoji za tem procesom?
2. Kaj se dogaja in zakaj so banke zaprte?
3. Vaša ključna vloga v tem procesu
4. Pomembni napotki za ohranjanje miru in harmoničnih sprememb
5. Kako smo vedeli, da se to zdaj dogaja?
6. Zakaj se to dogaja?
7. Dokazi, ki bodo predstavljeni javnosti
8. Čas za dejanja
9. Voditelji na visokih pozicijah moči bodo poraženi
10. Upoštevamo vašo pravico do dvoma resničnosti teh navodil
11. Zaključek
Koga predstavljamo in kdo stoji za tem procesom?
Našo skupino sestavljajo inteligentni in osveščeni posamezniki iz vseh delov družbe, ki se
posvečajo k nenasilnim spremembam. O tem kar se trenutno dogaja, smo bili obveščeni s
strani ključnih posameznikov svetovnih tajnih služb in vojske. Ta legalna uveljavljanja
podpirajo tudi člani najvišjih pozicij svetovne politične scene. Ti iskreni patrioti iz CIA, NSA,
FBI, vojske in policije, imajo sodelavce iz celega sveta, ki so vključeni v istočasno
odstranjevanje finančnih kriminalcev.
Če povzamemo, po celem svetu so obsežne internacionalne pravosodne ekipe, ki so odkrile
visoko raven korupcije na finančnem ter političnem področju in sedaj izvajajo legalne sodne
postopke, da končajo ta kriminalna dejanja. Določeni voditelji regionalnih in nacionalnih
državnih organov se zavedajo, kaj se trenutno dogaja. Predvidevamo tudi, da bo vojska
poslana v mesta, da bo pomagala vzdrževati red. Pričakujemo, da se bodo kmalu vrtela
izredna poročila in razložila situacijo, če se še niso v času izročitve tega dokumenta.
Kaj se dogaja in zakaj so banke zaprte?
Trenutno se odvija nujna finančna ponastavitev svetovnega centralnega bančnega sistema. Na
žalost se morajo nujno ugasniti vsi računalniki, ki so povezani s centralnimi bankami.

Posledično zaradi tega ne bomo mogli dostopati do denarja, bankomati, kreditne kartice in
borza ne bodo delovali.
V času približno največ 2 tednov, ne bomo mogli dostopati do denarja razen tistega, ki je že v
obtoku. Najboljši scenarij, ki ga načrtujejo in na katerega upajo te pravosodnih skupine je, da
bi bil bančni sistem nedosegljiv od 3 do 5 dni. Vendar je pri vseh spremenljivkah, ki se lahko
zgodijo, trenutno nemogoče napovedati, koliko časa bo bančni sistem dejansko nedosegljiv.
Pomanjkanje denarja lahko na nekaterih območjih ustvari nelagodje med svetovno populacijo,
saj lahko nekateri zanetijo paniko, ker ne bodo mogli dostopati do denarja preko običajnih
postopkov.
Vaša ključna vloga v tem procesu
Tukaj je naš stik z vami in vašim vodstvom ključnega pomena, da ohranimo iskreno in
transparentno komunikacijo z vašo skupnostjo in s tistimi sovoditelji, ki ne bodo ničesar
vedeli o trenutnem dogajanju ali pa ne bodo mogli teh dokumentov pravočasno dobiti. Ena
izmed najpomembnejših nalog, za katero vas prosimo da jo opravite, je opazovanje lokalne
policije, ki se ne zaveda tega dogodka in ki ne ve, kaj se dogaja. Dejanja zbeganih ljudi lahko
smatrajo kot sovražna in potencialno nevarna. Predvsem prosimo, da varnostne sile ostanejo
oprezne in da se vzdržijo nasilnega ukrepanja.
Pomembni napotki za ohranjanje miru in harmoničnih sprememb
Prosimo, da se razdeli hrano in vodo ter spodbuja skupine vaše lokalne skupnosti, da
pomagajo ljudem, če bo zaprtje bank povzročilo predolgo moteno delovanje transporta,
elektrike, telefonskega omrežja, interneta, televizije, dežurnih služb, bolnic in katerikoli
drugih pomembnih delov infrastrukture.
Kako smo vedeli, da se to zdaj dogaja?
Našo skupino so kontaktirali in povabili, da deluje kot mreža informacij za vašo podporo pri
vaših nalogah, naj si bodo kakršnekoli. Če ste župan ali glavni vodovodar ali zveza vaše
skupnosti s energetiko, upamo, da boste poskrbeli, da bodo med časom zaprtih bank vaše
odgovornosti in delo ostali nemoteni. Naprošamo, da poskrbite za te potrebe preko lokalne
infrastrukture, kot so npr. javne kuhinje v šolskih prostorih ali za distribucijo vode tistim, ki jo
bodo potrebovali. Prosimo tudi, da bolnice in nujne službe postanejo prioriteta, da se zaščiti
bolne in ostarele ljudi.
Zakaj se to dogaja?
Na žalost se v svetovnem bančnem sistemu že nekaj let izvajajo kriminalni prestopki.
Posamezniki na visokih pozicijah so podkupovali mnogo posameznikov politične scene,
pohlep ter sla po moči in oblasti sta načela demokratične procese in povzročila veliko škode
svetovnim ekosistemom ter družbenim in nacionalnim odnosom.
Dokazi, ki bodo prestavljeni javnosti
Obstajajo dokazi, ki kažejo sistemsko goljufanje in korupcijo, ki je vodila v institucionalno
krajo bilijonov težko prigaranega svetovnega denarja. To se sedaj končuje, saj so se na
podlagi dokazov začele podajati obtožnice in izvrševati aretacije tistih, ki so za ta dejanja

odgovorni. Ti kriminalci, ki so bili del te zarote, imajo v rokah precejšnjo moč in politične
zveze. Večkrat so bili opozorjeni naj se držijo zakonov svojih držav, vendar se nekateri izmed
njih za to niso zmenili.
Čas za dejanja
Ta odločitev kršenja zakonov je sedaj prisilila zapiranje centralnih bank, kar vpliva na celoten
svetovni bančni sistem. Ta radikalna dejanja so potrebna za uveljavljanje zakona, ki ga prav ta
trenutek vrši koordinirana policijska akcija po vsem svetu. Razlog zakaj se javnosti o tem ni
obvestilo prej je zato, ker ti kriminalci nadzorujejo svetovne medije in imajo povsod
nastavljeno cenzuro. Policist ne pove kriminalcu da bo aretiran, saj bi drugače pobegnil.
Voditelji na visokih pozicijah moči bodo poraženi
Te gangsterske bančne operacije so vključevale nekatere zelo vplivne javne figure, kar bo, ko
se prah poleže, zagotovo šokiralo mnogo ljudi. To ni vojaški prevrat ali karkoli negativnega.
Pravzaprav menimo, da bo to omogočilo formiranje bolj iskrene vlade, ki bo našla podporo po
vsem svetu, ko se bo resnica razkrila javnosti v prihajajočih tednih.
Upoštevamo vašo pravico do dvoma o resničnosti teh navodil
Razumemo, da se morda ne zavedate ali strinjate s temi informacijami, vendar vas prosimo,
da upoštevate, da so bila ta navodila sestavljena 29. 09. 2013. Ta podatek bi vam moral služiti
kot dokaz da smo o tem, kar se trenutno dogaja, vedeli že prej. Ponovno želimo izpostaviti, da
to ni vojaški prevrat in da ni razloga za strah in paniko. Bodisi če verjamete naravi tega
svetovnega dogodka ali ne, vas naprošamo, da daste vse od sebe pri vzpostavljanju reda in
miru v vaši skupnosti, kolikor bo to le mogoče.
Zaključek
Vabimo vas, da ohranite odprto mnenje glede tega dokumenta in vedite, da vas podpiramo v
vaši odgovornosti kot voditelj vaše skupnosti. Vedite, da bo ta tranzicija trajala le kratek čas.
Morali boste razmišljati lokalno in ne čakati na navodila višjih uradnikov, saj bodo morda
nekatere komunikacije motene.
Prosimo preučite ta dokument in če je le mogoče, z osebami ki so vam izročile ta navodila
govorite odkrito, saj imajo lahko nekaj dobre modrosti za pojasnitev trenutnega dogajanja in
bodo z vami delile namige in ideje, ki lahko koristijo vam in vaši skupnosti.
Imamo tudi stran Pripravimo se na Spremembo, kjer lahko dostopate do povezav s članki in
dokazi, da je bilo vse kar navajamo v pripravah že kar nekaj časa. Spodbujamo vas, da se
preko teh internetnih povezav podučite. Če svetovni splet ostane dosegljiv med časom
zapiranja bank, vam bodo te povezave pomagale razumeti več. Če bo splet nedosegljiv vas
prosimo, da se povežete s tistimi, ki so vam izročili ta dokument.
S spoštovanjem,
ekipa Pripravimo se na Spremembo
Opomba prevajalke:
Bilijon v angleščini navajajo kot trilijon. Milijardo v angleščini navajajo kot bilijon.

