Drogi Przywódco Społeczny,

Uzyskałeś tą odprawę aby pomóc ci zrozumieć co dzieje się teraz odnośnie zamknięcia systemu
bankowego. Wierzymy, że pomożesz zachować opanowanie i spokój w swojej społeczności podczas tego
krótkiego okresu zmian. Zachęcamy cię również do wspierania tych na odpowiedzialnych pozycjach by
pomóc utrzymać status quo w odniesieniu do kluczowych potrzeb twojej lokalnej społeczności.

Wierzymy, że żywność, woda, elektryczność, internet, benzyna, transport i usługi telefoniczne nie będą
zakłócone podczas przemiany systemu bankowego. Co więcej, ta odprawa przywódców społecznych
została stworzona by pomóc ci zrozumieć co się wyłania na świecie w tym czasie. Osoba lub osoby
dające ci tę odprawę są częścią ogólnoświatowej sieci dedykowanej do pokojowego przejścia w
klarowny światowy system finansowy.
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Kogo reprezentujemy i kto stoi za tym procesem?

Nasza grupa składa się z inteligentnych, świadomych jednostek ze wszystkich warstw społeczeństwa i
jesteśmy oddani bezkrwawej zmianie. Zdaliśmy sobie sprawę z tego co obecnie się wyłania dzięki
kluczowym jednostkom w światowych tajnych służbach i wojsku. Najważniejsi członkowie światowej
politycznej infrastruktury również wspierają te prawomocne działania. Prawdziwi patrioci w CIA, NSA,
FBI, wojsku, szeryfowie i siły policyjne mają odpowiedniki na całym świecie zaangażowane w
jednoczesne oczyszczanie finansowych kryminalistów.

By podsumować, istnieją ogromne wielojurysdukcyjne międzynarodowe siły zadaniowe, które odkryły
korupcję na ogromną skalę w arenach politycznych i finansowych i obecnie podejmują praworządne
akcje by zakończyć te kryminalne procedery. Pewni liderzy lokalnych i krajowych sił stanowiących prawo
i sił policyjnych są świadomi tego co się obecnie dzieje. Oczekujemy również obecności wojska, które
zostanie rozmieszczone w miastach by pomagać zachować spokój. Oczekujemy transmisji przez
awaryjne sieci nadawcze by przedstawiły sytuację możliwie szybko, jeśli jeszcze nie rozpoczęły w chwili,
w której otrzymałeś ten dokument.

Co się dzieje i dlaczego banki są zamykane?

To co obecnie ma miejsce jest koniecznym finansowym resetem globalnego centralnego systemu
bankowego. Niestety to wymaga zamknięcia każdego komputera powiązanego z centralnymi bankami.
Pozostawi to całą planetę bez dostępu do gotówki, bankomatów, kart kredytowych lub giełdy.

Nie będzie dostępnej żadnej waluty innej niż ta, która jest dostępna w obiegu maksymalnie w przeciągu
około 2 tygodni. Intencja i plany tych praworządnych, odpowiedzialnych dowodzących agencji mają
nadzieję na 3-5 dni w najlepszym wypadku braku dostępu do systemu bankowego. Jednakże z tak
wieloma czynnikami w grze, dokładny czas jaki zajmie przemiana w rzeczywistości nie jest obecnie
znany. Ten brak funduszy wśród populacji z pewnością może stworzyć pewne trudności w różnych
lokalizacjach, więc niektórzy mogą panikować z powodu niedostępności do ich środków poprzez
standardowe kanały.

Twój kluczowy udział w tym procesie

To jest miejsce w którym nasz kontakt z tobą i twoim przywództwem jest kluczowy by zachować otwartą

i przejrzystą sieć komunikacji z osobami w twojej społeczności i z tymi przywódcami społecznymi,
którzy prawdopodobnie nie będą wiedzieli co się dzieje ani nie będą w stanie otrzymać tej odprawy w
odpowiednim czasie. Jedną z najważniejszych czynności o którą cię prosimy jest monitorowanie
lokalnych sił policyjnych, które nie są świadome tego co się dzieje. Mogą oni dostrzec naturalne
reakcje dezorientacji u ludzi i pomylić to jako coś wrogiego lub coś gwałtownego. Prosimy ponad
wszystko, by te siły pozostały czujne, aktywne i powstrzymywały się od przemocy.

Ważne sugestie dla zachowania pokoju dla płynnej zmiany

Prosimy by wodociągi i banki żywności i grupy lokalnej społeczności służyły populacji jeśli zamknięcie
banków spowoduje przerwę w dostawie następujących na dłuższy okres: transport, żywność, woda, sieć
elektryczna, wieże nadawcze GSM, internet, telewizja, pogotowie, szpitale i inne kluczowe sieci.

Jak możemy wiedzieć, że to dzieje się teraz?

Nasza grupa została skontaktowana i zostaliśmy poproszeni o działanie jako sieć informacyjna i
infrastruktura dla wspierania ciebie w twoich wyznaczonych zadaniach, jakiekolwiek one będą. Jeśli
jesteś burmistrzem lub osobą zarządzającą zasobami wodnymi albo społecznym łącznikiem z firmami
energetycznymi, wierzymy, że zachowasz odpowiedzialność i utrzymasz usługi niezakłócone podczas
czasu kiedy banki pozostaną zamknięte.
Co więcej, prosimy cię o danie możliwości zdobycia tych potrzebnych środków dla tych, którzy będą ich
potrzebowali przez twoją lokalną infrastrukturę społeczną jak np. stołówki, tereny szkoły lub dystrybucję
wody pitnej. Prosimy by szpitale i pogotowia miały w powyższym priorytet i wsparcie do ochrony osób
starszych i niepełnosprawnych.

Dlaczego się to dzieje?

Niestety przez wiele lat miały miejsce kryminalne nadużycia w świecie systemów bankowych wliczając
Rezerwę Federalną. Te jednostki odpowiadające za ww. skorumpowały wiele aspektów dzisiejszej
politycznej infrastruktury a chciwość oraz żądza władzy zdławiła demokratyczny proces i spowodowała
wiele szkody naszym światowym ekosystemom i stworzyły przerażające problemy społeczne.

Dowody, które zostaną przedstawione społeczeństwu

Istnieją pewne dowody, które wskazują na finansowe oszustwo i korupcję, z których wyniknęła
instytucjonalna kradzież bilionów ciężko zarobionych pieniędzy na całym świecie. To zmierza ku
końcowi, ponieważ dowody posłużą jako oskarżenie a aresztowania odpowiedzialnych za ww już się
rozpoczęły. Te jednostki zamieszane w tą konspirację są bardzo potężne i politycznie połączonymi ze
sobą kryminalistami. Wielokrotnie byli ostrzegani by respektować prawa ich poszczególnych krajów ale
część z nich odmówiła.

Czas by działać

Ta odmowa przestrzegania prawa obecnie wymusiła zamknięcie centralnych banków, które obecnie
wpływają na wszystkie światowe systemy bankowe. To radykalne działanie jest wymagane by wymusić
prawo i jest teraz wprowadzane przez skoordynowane działania sił policyjnych na całym świecie.
Powodem, dla którego nie zostało to wykonane uprzednio poprzez zaalarmowanie populacji jest to, że
kryminaliści kontrolują światowe media i ustanowiły ogólnoświatową cenzurę. Policjant nie powiadomi
kryminalisty, że ten zostanie aresztowany ponieważ kryminalista ucieknie.

Potężni przywódcy upadną

Ta bankowa-gangsterska operacja obejmuje pewne bardzo potężne publiczne indywidua, które – kiedy
kurz opadnie – najprawdopodobniej zszokują wielu ludzi. To nie jest wojskowy zamach stanu ani nic
negatywnego. W rzeczywistości czujemy, że to pozwoli na bardziej sprawiedliwy system zarządzania,
który uzyska międzynarodowe wsparcie kiedy prawda zostanie objawiona społeczeństwu w
nadchodzących tygodniach.

Twoje prawo do kwestionowania prawdy tej odprawy jest uwzględnione

Rozumiemy, że możesz nie być świadom lub nie zgadzać się z tymi informacjami, które są prezentowane
tutaj ale prosimy cię o uwzględnienie faktu, że ta odprawa została stworzona 29 września 2013 roku.
Znajomość daty tej odprawy powinno pomóc ci zrozumieć, że to co się teraz dzieje jest nam znane od
pewnego czasu. Powtarzamy, że to nie jest wojskowy zamach stanu i nie ma powodu do paniki ani
strachu.

Uwierz nam lub nie, ale prosimy, działaj wydajnie aby ułatwić opanowanie i spokój w swoich
społecznościach.

Podsumowując

Prosimy cię byś zachował otwarty umysł czytając ten dokument i wiedz, że wspieramy cię na twojej
pozycji odpowiedzialności i władzy jako lider twojej społeczności. Prosimy wiedz, że to przejście powinno
być krótkotrwałe. Zostaniesz poproszony o to byś działał lokalnie i nie czekał na instrukcje od władz
ponieważ pewne kanały komunikacji mogą zostać przerwane.

Proszę zapoznaj się z tym dokumentem i jeśli to możliwe rozmawiaj szczerze z osobami, które przyniosły
ci tę odprawę. Mogą posiadać pewną mądrość by wyjaśnić co się dzieje i podzielić się pomysłami, które
mogą wpłynąć na korzyść tobie i twojej społeczności.

Posiadamy również witrynę Prepare for Change https://prepareforchange.net/ gdzie możesz
uzyskać dostęp do odnośników do artykułów i dowodów, które były w obiegu przez pewien czas.
Zachęcamy cię abyś się dokształcał z tych odnośników. Jeśli sieć internet pozostanie czynna podczas
zamknięcia banków, te odnośniki pomogą ci zrozumieć więcej. Jeśli internet nie będzie działał, prosimy
byś porozumiał się z tymi, którzy przynieśli ci ten dokument.

Z poważaniem
Prepare for Change

