Tiedote yhteisön johtajalle
Hyvä yhteisön johtaja,
Sinulle on annettu tämä tiedote, jotta ymmärrät mitä pankkijärjestelmän sulkemiseen liittyen nyt tapahtuu.
Toivomme, että autat ylläpitämään rauhaa yhteisössäsi tämän lyhyen muutosvaiheen ajan. Me myös
kannustamme sinua tukemaan niitä henkilöitä, jotka ovat vastuussa välttämättömyystarvikkeiden
saatavuustason ylläpitämisessä paikallisessa yhteisössäsi.
Toivomme, että ruoka, vesi, sähkö, internet, polttoaine, liikenne- ja puhelinpalvelut eivät häiriinny tämän
pankkijärjestelmän muutoksen aikana. Lisäksi tämä tiedote yhteisön johtajalle on luotu auttamaan
ymmärtämään ympäri maailmaa nyt tapahtuvia asioita. Henkilö tai henkilöt jotka ovat antaneet tämän
tiedotteen sinulle, ovat osa maailmanlaajuista verkostoa, joka on omistautunut rauhanomaiselle siirtymiselle
maailmanlaajuiseen läpinäkyvään talousjärjestelmään pankkijärjestelmissämme.
Keitä me edustamme ja kuka on tämän prosessin takana?
Ryhmämme koostuu älykkäistä ja valveutuneista yksilöistä kaikilta yhteiskunnan osa-alueilta ja olemme
omistautuneet väkivallattomalle muutokselle. Olemme saaneet tietoomme tämän tapahtumaketjun, joka
nyt toimeenpannaan maailman salaisten palveluiden ja asevoimien avainhenkilöiden toimesta. Nämä
rehelliset henkilöt CIA:ssa, NSA:ssa, FBI:ssä, asevoimissa ja poliisivoimissa ja heidän virkaveljensä ympäri
maailmaa ovat osallisina talousrikolliset samanaikaisessa kiinniottamisessa.
Lyhyesti, on olemassa laajoja kansainvälisiä toimivalta-erikoisyksiköitä, jotka ovat paljastaneet laajamittaista
taloudellista ja poliittista korruptiota ja jotka nyt toimivat lain mukaisesti lopettaakseen tämän rikollisen
toiminnan. Tietyt paikallisten ja valtakunnallisten lainvalvontaelinten ja poliisivoimien johtajat ovat myös
tietoisia siitä mitä tällä hetkellä tapahtuu. Pidämme todennäköisenä myös armeijan läsnäoloa kaupungeissa,
jotta rauha saadaan turvattua. Oletamme, että tilannetta selventävät lähetykset hätätiedotejärjestelmän
kautta alkavat pian, jos ne eivät ole jo alkaneet saadessasi tämän tiedotteen.
Mitä tapahtuu ja miksi pankit on suljettu?
Tapahtuva toimenpide on maailman keskuspankkijärjestelmän rahatalouden välttämätön nollaus.
Valitettavasti tämä vaatii jokaisen keskuspankkeihin liitetyn tietokoneen sammuttamisen. Tämä jättää koko
maailman ilman pääsyä käteiseen rahaan, ilman mahdollisuutta käyttää pankki -ja luottokortteja ja ilman
pääsyä osakemarkkinoille.
Enimmillään kahden viikon ajan käytössä ei ole muuta valuuttaa, kuin jo kierrossa oleva käteinen. Lailliset
vastuussa olevat toimielimet toivovat, että parhaassa tapauksessa pankkijärjestelmä on pois käytöstä 3 – 5
päivää. Kuitenkin koska tilanteessa on niin monta muuttuvaa tekijää, siirtymisen todellinen tarkka aikataulu
ei ole tällä hetkellä tiedossa. Tämä maailman väestön rahanpuute tulee epäilemättä aiheuttamaan
vastoinkäymisiä useilla alueilla, sillä monet saattavat hätääntyä, koska eivät pääse käsiksi varoihinsa
normaaleja reittejä pitkin.
Sinun tärkeä roolisi tässä prosessissa
Meidän kontaktimme sinuun ja sinun johtajuutesi on elintärkeä ylläpitämään avointa ja rehellistä
yhteydenpitoa yhteisösi jäseniin ja niihin yhteisön johtajiin, jotka eivät kenties tiedä mitä tapahtuu tai eivät
saa tätä tiedotetta ajoissa. Yksi tärkeimmistä tehtävistä joita pyydämme sinua tekemään, on paikkalisten
poliisivoimien monitorointi, jotka eivät ole tietoisia tästä tapahtumasta ja siitä mitä tapahtuu. He saattavat
nähdä ihmisten luonnollisen hätäännyksen vihamielisenä tai mahdollisesti väkivaltaisena. Pyydämme, että
poliisivoimat toimivat ennen kaikkea valppaan ennakoivasti ja pidättäytyvät väkivallasta.

Tärkeitä ehdotuksia rauhan ylläpitämiseksi ja harmonisen muutoksen aikaansaamiseksi
Pyydämme, että varmuusvarastoja ja paikallisia yhteisöjä kannustetaan aloittamaan ihmisten auttaminen,
jos pankkien sulkeminen aiheuttaa liian pitkäksi aikaa häiriön mihin tahansa näistä: liikenne, ruoanjakelu,
sähkönjakelu, matkapuhelinverkko, internet, televisio, hätäpalvelut, sairaalat tai mikä tahansa muu tärkeä
toiminto, jonka toimintaan saattaa tulla häiriöitä.
Mistä tiesimme, että tämä tapahtuu nyt?
Ryhmäämme on otettu yhteyttä ja meitä on pyydetty toimimaan tiedonvälitysverkostona ja infrastruktuurina
tukemaan sinua tehtävissäsi, mitä ne sitten ovatkaan. Jos sinä olet kaupunginjohtaja, vesihuollon johtaja tai
sähkönjakelusta vastaava, toivomme sinun varmistavan, että vastuusi ja palvelusi jatkuvat keskeytyksettä sen
ajan, jonka pankit ovat suljettuina. Me pyydämme lisäksi, että järjestätte keinot välittää nämä
välttämättömyystarvikkeet niille, jotka niitä tarvitsevat käyttäen paikallisen yhteisösi infrastruktuuria kuten
kenttäkeittiöitä, koulujen tiloja, tai väliaikaista vedenjakelua. Toivomme, että sairaaloille ja hätäpalveluille
annetaan etusija ja tuki pystyäkseen tukemaan ikääntyneitä ja sairaita.
Miksi tämä tapahtuu?
Valitettavasti maailman pankkijärjestelmissä, mukaan luettuna Yhdysvaltain keskuspankissa, on ollut
rikollista toimintaa useiden vuosien ajan. Nämä vastuussa olevat henkilöt ovat korruptoineet monia puolia
maailman poliittisista järjestelmistä ja ahneus ja vallanhimo ovat tukahduttaneet demokraattista toimintaa
ja aiheuttaneet valtavasti harmia maailman ekosysteemeille ja yhteiskuntien ja valtioiden välisille suhteille.
Todisteet jotka tullaan esittämään kansalle
On olemassa todistusaineistoa, joka osoittaa talousrikos -ja korruptiojärjestelmän olemassaolon, joka on
aiheuttanut maailman väestön vaivalla ansaitsemien triljoonien arvoisten varojen vakiintuneen
varastamisen. Tämä on nyt päättymässä, kun syyllisten syytteeseenpano ja pidättäminen on nyt alkanut.
Nämä korruptiossa osana olleet yksilöt ovat hyvin vaikutusvaltaisia ja poliittisesti kytkeytyneitä rikollisia.
Heitä on useita kertoja varoitettu ja pyydetty noudattamaan kunkin maan lakeja, mutta osa heistä on
kieltäytynyt.
Aika toimia
Heidän kieltäytymisensä noudattaa lakia on nyt pakottanut sulkemaan keskuspankkijärjestelmän, jolla on
vaikutuksia koko maailman pankkijärjestelmiin. Tämä radikaali toimi tarvitaan, jotta laki voidaan panna
käytäntöön ja jota nyt koordinoidusti toimeenpannaan poliisivoimien toimesta ympäri maailmaa. Se miksei
tästä olla kerrottu kansalle etukäteen johtuu siitä, että vastuussa olevat rikolliset kontrolloivat maailman
mediaa ja heillä on sensuroivia elimiä ympäri maailmaa. Poliisimies ei kerro rikolliselle, että hänet tullaan
pidättämään tai hän pakenee.
Vaikutusvaltaisia johtajia tulee kaatumaan
Tässä pankkirikostoiminnassa on ollut osallisina joitain hyvin vaikutusvaltaisia julkisia henkilöitä, joka pölyn
laskeuduttua tulee järkyttämään monia ihmisiä. Tämä toimenpide ei ole sotilasvallankaappaus tai mitään
muuta negatiivista. Itse asiassa tunnemme, että tämä tulee mahdollistamaan rehellisemmän hallintotavan,
joka tulee saamaan maailmanlaajuisen hyväksynnän, kun totuus paljastetaan kansalle tulevina viikkoina.
Sinulla on oikeus kyseenalaistaa tämän tiedotteen totuuspohjaa
Ymmärrämme, että saatat olla tietämätön näistä asioista tai epäillä niitä, mutta pyydämme huomioimaan,
että tämä tiedote luotiin 23. syyskuuta 2013. Tämän tulisi auttaa toimimaan todistusaineistoina siitä, että me
tämän dokumentin laatineet tiesimme nyt tapahtuvat asiat ennakkoon. Haluamme lisäksi toistaa, ettei tämä

ole sotilasvallankaappaus ja ettei ole syytä pakokauhuun tai pelkoon. Riippumatta siitä uskotko meitä liittyen
tähän maailmanlaajuiseen tapahtumaan vai et, niin pyydämme että teet parhaasi edesauttaaksesi
maltillisuutta ja rauhaa yhteisöissäsi niin hyvin kuin mahdollista.
Lopuksi
Pyydämme sinua suhtautumaan ennakkoluulottomasti tähän dokumenttiin ja tietämään, että me tuemme
sinua yhteisösi vastuu– ja johtotehtävässä. Huomioithan, että tämän siirtymävaiheen on tarkoitettu kestävän
vain lyhyen aikaa. Sinua pyydetään ajattelemaan paikallisesti, eikä odottamaan kansallisia ohjeita, sillä
joihinkin kommunikaatiokanaviin saattaa tulla häiriöitä.
Pyydämme, että tutkit tätä dokumenttia ja puhut vilpittömästi tämän dokumentin toimittaneen henkilön
kanssa. Heillä saattaa olla arvokasta tietoa selventämään mitä nyt tapahtuu ja he saattavat pystyä jakamaan
tietoa, joka hyödyttää sinua ja yhteisöäsi.
Meillä on myös internetsivut (www.prepareforchange.net), josta voit lukea artikkeleita ja todistusaineistoa
siitä, että se mistä me kerromme on ollut käynnissä jo pidemmän aikaa. Kehotamme sinua kouluttamaan
itseäsi näiden linkkien kautta. Jos internet-verkko pysyy avoinna pankkien sulkemisen ajan, nämä linkit
auttavat sinua ymmärtämään enemmän. Jos internet ei toimi, pyydämme sinua toimimaan yhdessä niiden
henkilöiden kanssa, jotka toivat sinulle tämän dokumentin.
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