Stimate Lider de Comunitate,
S-a dat acest Info-Blitz rezumativ, astfel încît să poţi înţelege ceea ce se întîmplă acum în ceea ce priveşte
închiderea sistemului bancar. Sperăm că te va ajuta să menţii calmul şi pacea în comunitatea din care faci parte
în această scurtă perioadă de schimbare. Noi, de asemenea, te încurajăm să sprijini pe cei în poziţii de
responsabilitate pentru a ajuta la menţinerea bunului mers în ceea ce priveşte necesităţile vitale ale comunităţii
locale.
Dorim ca produsele alimentare, apă, electricitate, Internet, benzină, transport şi servicii de telefonie să rămînă
neperturbate în timpul acestei tranziţii a schimbării sistemului bancar. In plus, acest Info-Blitz pentru Liderii de
Comunitate a fost creat pentru a te ajuta să înţelegi ceea ce se expune în întreaga lume în aceste momente.
Persoana sau persoanele care ţi-au oferit acest Info-Blitz fac parte dintr-o reţea de nivel mondial care este
dedicată în tranziţia pacifică spre un sistem financiar transparent pentru sistemele noastre bancare la nivel
mondial.

Pe cine reprezentăm şi cine este în spatele acestui proces?
Grupul nostru este format din indivizi inteligenţi şi conştienţi, din toate segmentele societăţii şi suntem dedicati
schimbărilor non-violente. Am fost conştientizaţi despre ceea ce acum se dezvăluie, de către persoane-cheie din
organizaţiile de servicii secrete şi militare din lume. Membri de vîrf ai infrastructurii politice din lume sînt, de
asemenea, în sprijiniul acestor executări legale. Aceşti patrioţi loiali din CIA, NSA, FBI, armată şi poliţie au
omologii din întreaga lume implicaţi într-o măturare simultană a infractorilor financiari.
Pentru a rezuma, există forţe mari internaţionale operative multi jurisdicţionale care au descoperit corupţia pe
scară largă în arenele financiare şi politice şi se iau acum măsuri legale pentru a pune capăt acestui
comportament criminal. Unii lideri din agenţiile regionale şi naţionale de aplicare a legii şi forţele de poliţie sînt
conştienţi la fel de bine despre ceea ce are loc acum. De asemenea, anticipăm prezenţă militară desfăşurată în
oraşe pentru a ajuta la menţinerea păcii. Anticipăm emisiuni difuzate prin reţeaua de urgenţă, pentru a explica
situaţia cît mai repede, dacă nu au început deja în momentul în care ai primit acest document.

Ce se întîmplă şi de ce sînt băncile închise?
Ce se întîmplă în acest moment este o resetare financiară necesară a sistemului bancar central global. Din
păcate, acest lucru necesită oprirea fiecărui computer legat în băncile centrale. Acest lucru va lăsa întreaga
planetă fără acces la numerar, ATM, carduri bancare şi la pieţele bursiere.
Nu va fi nici o monedă disponibilă decît cea care este deja în circulaţie pentru o perioadă de maximum posibil 2
săptămîni. Intenţia şi planurile acestor agenţii legale responsabile sînt cu speranţa unui scenariu mai bun de 3-5
zile în care sistemul bancar este oprit. Cu toate acestea, cu atît de multe variabile în joc, ora exactă la care se va
afectua această schimbare în realitate este necunoscută în acest moment. Această lipsă de bani în rîndul
populaţiei din lume, în mod clar, ar putea crea unele dificultăţi în diverse locaţii, iar unele persoane pot intra în
panică datorită imposibilităţii de a accesa banii lor prin canalele obişnuite.

Rolul tău vital în acest proces
Contactul nostru cu tine şi lideratul tău, este vital să menţină o reţea de comunicare transparentă şi onestă cu cei
din propria comunitate şi cu acei lideri omologi care s-ar putea să nu ştie despre ceea ce se întîmplă şi să se
poată face posibil să primească şi ei, din timp, acest Info-Blitz. Una din principalele acţiuni pe care te rugăm să
o întreprinzi este monitorizarea forţelor de poliţie locale care s-ar putea să nu fie la curent cu acest eveniment şi
ce se întîmplă. Ei ar putea vedea confuzia din rîndul populaţiei şi în mod greşit ar putea interpreta această
reacţie naturală ca ostilă sau potenţial violentă. Dorim ca acele forţe, mai presus de orice, să rămînă vigilente,
active şi să se abţină de la violenţă.

Sugestii importante pentru a menţine pacea pentru o schimbare armonioasă
În cazul în care întreruperea s-ar prelungi, cerem ca băncile de alimente şi de apă şi grupuri comunitare locale
să fie încurajate să înceapă să servească populaţia, mai ales în cazul întreruperilor serviciilor precum transport,
alimente, apă, reţea electrică, turnuri de telecomunicaţii, Internet, televiziune, servicii de urgenţă, spitale şi
orice alte reţele vitale care pot fi afectate.

Cum am ştiu că acest lucru se întîmplă acum?
Grupul nostru a fost contactat şi am fost rugaţi să acţionăm ca o reţea de informare şi de infrastructură pentru a
sprijini sarcinile desemnate oricare ar fi. Dacă eşti primar sau director al reţelei de apă sau de energie electrică
sperăm că vei considera în responsabilitatea ta ca serviciile acestea să continue neperturbate pe perioada cît
băncile rămîn închise. Cerem, de asemeneam punerea la dispoziţie de mijloace pentru a obţine aceste necesităţi
în cazul celor care cer ajutorul din infrastructura comunităţii locale precum cantine, şcoli care se pot dedica
distribuţiei de apă şi alimente. Cerem ca spitalele şi clinicile, dispensarele şi serviciile de urgenţă să acorde
sprijin imediat persoanelor în vîrstă şi celor informaţi.

De ce se întîmplă acest lucru?
Din păcate au existat abuzuri criminale în cadrul sistemelor bancare din întreaga lume, inclusiv Rezerva
Federală, de mai mulţi ani. Persoanele la putere şi responsabile pentru aceasta au corupt aproape toate aspectele
infrastucturii politice din lume şi lăcomia şi setea de putere a deviat procesul democratic şi a produs daune
enorme ecosistemelor mondiale şi relaţiilor sociale internaţionale.

Dovezi pentru a fi prezentate publicului
Se deţin probe care dovedesc un sistem financiar de fraudă şi corupţie care au rezultat în hoţia instituţionalizată
a triliarde de dolari din banii cîştigaţi cu greu de către oamenii lumii. Acest lucru se stopează acum datorită
dovezilor şi rechizitoriului, iar arestarea celor responabili a început. Aceşti indivizi implicaţi în această
conspiraţie sînt persoane foarte puternice şi conectaţi politic în întreaga lume. Aceste persoane au fost avertizate
în repetate rînduri să respecte legile din propriile ţări, dar unii dintre ei au refuzat.

Este momentul acţiunii
Acest refuz de a se conforma a forţat închiderea băncilor centrale ceea ce afectează în prezent întregul sistem
bancar mondial. Această acţiune radicală este necesară pentru aplicarea legii şi este în prezent în curs de
implementare printr-o acţiune coordonată a forţelor de poliţie din întreaga lume. Motivul pentru care aceasta nu
s-a făcut cu informarea populaţiei în prealabil este pentru că criminalii controlează mass-media din lume şi au
stabilit o cenzură la nivel mondial. Un poliţist nu avertizează un criminal că va merge să îl aresteze căci acesta
şi-ar lua imediat zborul.

Vor cădea lideri puternici
Această operaţiune de delapidare bancară a inclus unele figuri publice foarte puternice, iar cînd praful se va
aşeza, probabil multe persoane vor fi şocate. Această acţiune nu este o lovitură de stat militară sau ceva negativ.
De fapt, aceasta va permite un sistem cinstit de guvernare care va fi sprijinit la nivel mondial pe măsură ce
adevărul va fi dezvăluit publicului în următoarele săptămîni.

Dreptul tău de a te îndoi de acest Info-Blitz este subînţeles

Se înţelege că e posibil să nu fi conştient sau de acord cu această informaţie care se prezintă aici, dar avem
rugămintea să se ia în considerare faptul că acest Info-Blitz a fost redactat pe 29 septembrie 2013. Acest lucru
ar veni în sprijinul faptului că ceea ce are loc acum a fost cunoscut de noi, cei care au creat acest document, în
prealabil. Vrem să reiterăm că nu reprezintă o lovitură de stat militară şi nu există nici un motiv de panică şi
frică. Fie că se dă crezare sau nu cu privire la natura acestui eveniment la nivel mondial te rugăm să faci ce este
mai bine pentru a menţine calmul şi pacea în comunitatea din care aparţii în modul cel mai eficient posibil.

În concluzie
Te rugăm să păstrezi o minte deschisă către acest document şi ştim că eşti de sprijin în poziţia pe care o deţii de
responsabilitate şi putere ca un lider de comunitate. Te rugăm să ştii că această tranziţie este destinată să fie
doar pentru o scurtă perioadă de timp. Ţi se cere să acţionezi la nivel local şi nu neapărat să aştepţi instrucţiuni
de mai sus în cazul în care comunicaţiile ar fi perturbate.
Te rugăm să studiezi acest document şi, dacă este posibil, vorbeşte cu îngăduinţă cu persoanele care ţi-au adus
acest Info-Blitz către atenţie. Aceste persoane pot avea cunoştinţe foarte bune pentru a clarifica ceea ce se
întîmplă şi pot împărtăşi idei de care poate beneficia întreaga comunitate.
De asemenea, avem un site web (prepareforchange.net) unde se pot accesa legături către articole şi probe că
ceea ce spunem noi a fost în proces de ceva timp. Noi vă încurajăm să vă informaţi prin intermediul acestor
link-uri. Dacă reţeaua Internet rămîne în funcţiune pe perioada închiderii băncilor aceste link-uri vă vor ajuta să
înţelegeţi mai multe. În cazul în care nu este Internet vă rugăm să menţineţi legătura cu cei care v-au adus acest
document.
Cu respect,
Pregătire pentru Schimbare, echipa www.prepareforchange.net

