Sevgili Toplum Lideri,
Bu kısa mektup size şu anda banka sisteminin kapanması ile ilgili olarak neler olduğunu
anlamanız için verilmiştir. Bu kısa değişiklik süresince toplumunuzda bariş ve sakinliğin
sağlanmasında yardımcı olacağınızı umuyoruz. Lokal toplumunuzda hayati gerekliliklerin
korunup sağlanmasında sorumlu pozisyonda olanları desteklemenizi tavsiye ederiz.
Yiyecek, su, elektrik, internet, benzin,ulaşım ve telefon servislerinin bu bankacılık sistemi
değişiklikliğinden etkilenmeyeceğini umuyoruz. Bu bağlamda, bu toplum lideri bildirisi şu anda
dünyada neler olduğunu anlamanıza yardım etmek için hazırlanmıştır. Bu bildiriyi size veren kişi
ya da kişiler, kendilerini , dünya çapında bankacılık sistemimiz için şeffaf bir finansal sisteme
barışçıl bir şekilde geçişe adamış dünya çapında bir ağın parçasıdır.
Biz kimi temsil ediyoruz ve bu sürecin arkasında kim var?
Grubumuz toplumun her kısmından gelen ve kendilerini şiddet olmadan gerçekleşecek bir
değişikliğe adamış akıllı ve bilinçli kişilerden oluşmuştur. Şu anda neler olduğu bize Dünyanın
gizli servis organizasyonlarında ve ordularda çalışan kilit kişiler tarafından bildirildi. Dünyanın
politik yapısının üst seviyelerdeki üyeleri de bu kanuni uygulamaları destekliyor. CIA, NSA,
FBI, ordu, şerif ve polis güçlerindeki bu vatanseverler ve onların tüm dünyadaki meslektaşları eş
zamanlı olarak finans sistemindeki suçluların yakalanmasında beraber çalışmaktalar.
Özetlemek gerekirse, finansal ve politik arenalarda büyük boyutlu yolsuzlukları ortaya çıkaran
geniş uluslararası çok yetki alanına sahip güçler var ve bu güçler bu kriminal davranışları
sonlandırmak için yasal önlemleri alıyorlar. Bölgesel ve ulusal kanun uygulama örgütlerinin ve
polis güçlerinin belirli liderleri de şu anda ne olduğunu bilmekteler. Biz şehirlerde barışın
sağlanması için ordunun görevlendirileceğini de tahmin ediyoruz. Ayrıca siz bu dokümanı
aldığınızda başlanmamışsa, çok yakında acil yayın ağlarından durumu açıklayan yayınlar
yapılacağını da tahmin ediyoruz.
Neler oluyor ve neden bankalar kapandı?
Su anda olan, global merkezi banka sisteminin gerekli finansal resetlenmesidir. Ne yazık ki bu,
merkezi bankalara bağlı tüm bilgisayarların kapanmasını zorunlu kılıyor. Bu bütün gezegeni
nakite, ATM makinalarına, kredi kartlarına ya da stok piyasalarına erişimsiz bırakacak.
Tahminen maksimum 2 hafta boyunca, piyasadaki para dışında nakit para mevcut olmayacak. Bu
yetkili yasal organların amaç ve planlarında banka sisteminin çevrim dışı olmasının en iyi
ihtimalle 3-5 gün sürmesi var. Ancak çok fazla değişken olması nedeniyle gerçekte bu
değişikliğin kesin olarak ne kadar süreceği şu anda bilinmiyor. Açıkça söylemek gerekirse,
dünya halklarındaki bu para eksikliği, bazılarının normal kanallarla paralarına ulaşamamasıyla
panikleyerek birçok noktada bazı zorluklar yaratabilir.
Bu süreçte sizin hayati rolünüz
Bu bilgiyi zamanında alamamış olan ve ne olduğunu bilmeyen diğer toplum liderleriyle açık,
dürüst ve şeffaf bağlantı ağının sağlanmasında, sizin liderliğiniz ve bizimle bağlantınız buradaki
hayati rolünüzdür.Sizden yapmanızı istediğimiz en önemli şey, bu olaydan habersiz ve ne
olduğunu bilmeyen lokal polis gücünüzü gözlemeniz. Onlar insanların akıllarının karışmasını ve

onların doğal tepkilerini düşmanca ve şiddete neden olabilecek şekilde yorumlayıp yanılabilirler.
Biz tüm bu güçlerin ihtiyatlı, proaktif olmalarını ve şiddetten kaçınmalarını istiyoruz.
Uyumlu bir değişiklikte barışın sağlanmasında önemli fikirler
Eğer bankaların kapanması ulaşım, yiyecek, su, elektrik gridi, cep telefonu kuleleri, internet,
televizyon, acil servisler, hastane ve diğer hayati öneme sahip ağları aksattığı takdirde; yiyecek
ve su bankası, ve lokal toplum gruplarının halka servise başlamasına teşvik edilmesini istiyoruz.
Biz bunun şimdi olduğunu nasıl biliyoruz?
Grubumuzla bağlantıya geçildi ve sizin bu süreçteki her türlü görevlerinizde bir bilgi ağı ve
altyapısı olarak desteklemek üzere hareket etmesi istendi. Eğer bir belediye başkanı, su bölge
yöneticisi ya da elektrik şirketlerine toplumun irtibat kişisi iseniz bankaların kapalı olduğu süre
içinde sorumluluklarınızı yerine getireceğinizden ve bu hizmetlerin aksamayacağından emin
olacağınızı umuyoruz. Ayrıca sizden bu gereklilikleri ihtiyacı olanlara okullarda vs yemek ve su
dağıtımı şeklinde yapmanızı istiyoruz. Yaşlı, sakat ve hastaları korumak için hastanelere ve acil
servislere destek ve öncelik verilmesini istiyoruz.
Bu niye oluyor?
Ne yazık ki Dünya bankacılık sisteminde çok uzun yıllardır süregelen ve federal rezervi de içine
alan kriminal bir kötüye kullanma var. Bu kişiler Dünya’nın politik altyapısını pek çok açıdan
kötüye kullanıyorlar. Güç için açgözlülük ve hırs demokratik süreci bozdu ve Dünya’nın
ekosistemine, toplumsal ve ulusal ilişkilere çok zarar verdi.
Topluma sunulacak kanıtlar
Dünyanın çalışılarak kazanılmış trilyonlarca parasının kurumsallaşmış bir şekilde finansal
sahtekarlık ve yolsuzluk sistemince çalınmış olduğunu gösteren deliller mevcuttur. Kanıtlarla,
iddianamelerle ve sorumluların tutuklanmaya başlanmasıyla bu süreç şimdi sona eriyor. Bu
komplo faaliyetleri içinde bulunan kişiler politik olarak çok güçlü ve birbirlerine bağlı kişiler.
Defalarca ülkelerinin kanunlarına uymaları konusunda uyarılmalarına rağmen, bir kısmı bu
uyarılara hala aldırmamaktalar.
Harekete geçme zamanı
Bu suçlulara yapılan kanunlara uyma çağrısının reddedilmesi, merkez bankalarının kapanmasına
neden oluyor ve bu da tüm dünya banka sistemlerini etkiliyor. Bu radikal eylem, kanunun
uygulanması için gerekli ve şu anda tüm dünyada polis güçlerince koordineli olarak
uygulanmakta. Bu eylemin halkın önceden uyarılmadan yapılmasının nedeni bu güçlü suçluların
dünya medyasını kontrol etmeleri ve dünya çapında sansür uygulamaları. Polis suçluya
tutuklanacağını söylemez, söylerse suçlu kaçar.

Güçlü liderler düşecek
Bu banka haraç kesme operasyonu ortalık sakinlediğinde büyük ihtimalle çok insanı şaşırtacak
bazı çok güçlü şahısları da kapsamakta. Bu bir ordu ihtilali ya da negatif olan bir durum değil.
Gerçekte biz bunun önünüzdeki haftalarda, gerçekler ortaya çıktıkça, tüm dünyanın desteklediği,
daha dürüst bir yönetim sistemine yol vereceğini hissediyoruz.
Bu bildiriyi sorgulamanın hakkınız olduğunun bilincindeyiz
Burada verilen bilgilere inanmıyor ya da bu bilgilerden habersiz olabileceğinizi anlıyoruz, ancak
sizin bu bildirinin 29 Eylül 2013′ te hazırlanmış olduğunu değerlendirmenizi istiyoruz.Şu an
olanların bu dokümanı hazırlayan bizler tarafından önceden bilindiğinin bir kanıtı olması bu
olanları anlamanıza yardım edecektir. Tekrar vurgulamak istiyoruz ki bu bir ordu ihtilali değildir
ve paniğe ve korkuya hiçbir neden yoktur. Bize inansanız da inanmasanız da bu dünya
genelindeki olayın doğası gereği toplumunuzdaki sakinliğin ve barışın mümkün olduğunca
yeterli bir şekilde sağlanması için elinizden gelenin en iyisini yapmanızı istiyoruz.
Sonuç
Bu dokümanı açık fikirlilikle değerlendirmenizi istiyoruz ve toplumunuzun lideri olarak
sorumluluklarınızda sizi destekliyoruz. Lütfen bu geçiş döneminin sadece kısa bir süre süreceği
niyetinde olunduğunu bilin. Belli haberleşme kanallarının aksaması nedeniyle federal talimatlar
ulaşmadan lokal olarak düşünmeniz istenecek.
Lütfen bu dokümanı çalışın ve bu bildiriyi size getiren kişilerle açık yüreklilikle konuşun. Onlar
şu anda ne olduğunu açıklayacak iyi bilgiye sahip olabilirler ve sizin ve toplumunun işine
yarayacak fikirlere sahip olabilirler.
Bizim linklerinde makalelere ulaşabileceğiniz ve bahsettiğimiz sürecin uzun bir zamandır devam
ettiğini gösteren kanıtları bulabileceğiniz Prepare for Change web sayfamız var. Bu sitedeki
linkleri okuyarak kendinizi bilgilendirmenizi tavsiye ederiz. Bankaların kapalı olduğu dönemde
internet çalışırsa bu site olayları daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Eğer internet çalışmazsa, size
bu dokümanı getirenlerin bilgilerinden yararlanabilirsiniz.
Saygılarımızla,
Prepare for Change tarafından bildirilmiştir.

