Resumo aos Líderes da Comunidade
Prezados Líderes da Comunidade,
Este resumo lhe foi dado para que você possa compreender o que acontece agora com relação ao
fechamento do sistema bancário. Esperamos que você ajude a manter a calma e a paz da tua
comunidade durante este curto período de mudança. Nós também o encorajamos a apoiar àqueles
em posição de responsabilidade, para ajudar a manter o status quo com relação às necessidades
vitais da comunidade local.
Esperamos que alimentos, água, eletricidade, internet, gasolina (combustíveis), transportes e
serviços de telefonia não sejam interrompidos durante a mudança do sistema bancário. Além do
mais, este resumo aos líderes da comunidade está sendo criado para ajuda-lo a entender o que
transparece no mundo neste momento. A pessoa (ou as pessoas) dando a você este resumo são
parte de uma rede mundial que se dedica a uma transição pacífica para um sistema financeiro
transparente para nossos sistemas bancários mundiais.
Quem nós representamos, e quem está por trás deste processo?
Nosso grupo compreende indivíduos inteligentes e conscientes de todos os segmentos da
sociedade, e que estão dedicados à uma mudança não-violenta. Nós fomos conscientizados do que
acontece agora por indivíduos-chave nas organizações de serviços secretos e militares. Membros
da mais alta patente da infraestrutura política também dão apoio a estes reforços legais. Estes
honestos patriotas na CIA, NSA, FBI, militares, xerifes e forças policiais possuem correspondentes
de todo o mundo envolvidos em uma varredura simultânea dos crimes financeiros.
Para resumir, existem grandes forças-tarefas multi-jurisdicionais internacionais que descobriram
corrupção em larga escala nas áreas financeiras e políticas, e estão agora tomando medidas legais
para acabar com este comportamento criminoso. Certos líderes de execuções legais (promotores
de justiça, magistrados, etc) de agências regionais e nacionais, e forças policiais também estão a par
do que se desenvolve. Nós também antecipamos presenças (ofensivas) militares que serão
lançadas nas cidades para ajudar a manter a paz. Nós antecipamos transmissões através das redes
de difusão de emergência, para explicar a situação em breve, caso eles ainda não tenham iniciado
no momento em que você tiver recebido este documento.
O que está ocorrendo, e por que os bancos estão fechados?
O que está ocorrendo neste momento é um reset (reinício) financeiro do sistema bancário central
global. Infelizmente, isto necessitará do fechamento de cada computador conectado às centrais
bancárias. Isto deixará o planeta inteiro sem acesso à dinheiro, bancos 24h, máquinas, cartões de
crédito ou bolsas de valores.

Não haverá dinheiro em circulação disponível que não seja aquele já em circulação por um período
máximo de duas semanas. A intenção e os planos destas agências legais responsáveis pelo
processo dão conta de um cenário otimista de 3 a 5 dias para o sistema bancário ficar fora de
serviço (off-line). Entretanto, com tantas variáveis em jogo, a duração exata que isto levará, e o
quanto afetará esta mudança na realidade, é desconhecida neste momento. Esta falta de dinheiro
para a população em geral claramente poderá criar algumas dificuldades em vários locais,
enquanto alguns podem entrar em pânico por não estarem aptos a acessar seus recursos pelos
canais normais.
A regra vital para você neste processo
É neste ponto em que o nosso contato contigo e com tua liderança é vital que seja mantido, na
forma de uma rede de comunicação aberta, honesta e transparente com aqueles na tua
comunidade, e aqueles líderes das demais que talvez não saibam o que está acontecendo, ou que
possam não ter recebido este resumo em tempo hábil. Uma das ações mais importantes que
pediremos que você realize é a de monitorar as autoridades locais (polícia), que não estarão a par
do evento que acontece. Eles podem ver a confusão das pessoas, e confundirem a reação natural
como hostil ou potencialmente violenta. Nós pedimos que, acima de tudo, estas forças
permaneçam vigilantes pró-ativas, e evitem a violência.
Sugestões importantes para manter a paz para uma mudança harmoniosa
Pedimos que as redes de comida e água, e os grupos comunitários locais sejam encorajados a servir
a população se estes fechamentos bancários resultarem em interrupção destes serviços por um
longo tempo: transportes, comida, água, rede elétrica, torres de celulares, internet, televisão,
serviços de emergência, hospitais e outras redes vitais que possam ser afetadas.
Como sabemos que isto ocorre agora?
Nosso grupo foi contatado e fomos requisitados a agir como uma rede de informação e
infraestrutura para apoiar você nas tarefas designadas, quaisquer que sejam elas. Se você for um
prefeito ou um gerente regional do setor de águas, ou intermediário da comunidade para as
companhias de energia, esperamos que você veja que tuas responsabilidades e serviços
permanecem ininterruptos durante o tempo em que os bancos estiverem fechados. Nós também
pedimos que faça chegar a ajuda àqueles que dela necessitam, através das comunidades locais, tais
como: distribuição de sopas em escolas, ou distribuição de água aos que necessitam. Pedimos que
hospitais e serviços de emergência deem prioridade e apoio para proteger os idosos e enfermos.
Por que isto está acontecendo?

Infelizmente, há malfeitorias criminais dentro do sistema bancário mundial, inclusive no Federal
Reserve (Banco Central Norte-americano) por muitos anos. Estes indivíduos responsáveis
corromperam muitos dos aspectos da infraestrutura política mundial, e a cobiça e o desejo de
poder impediram o processo democrático, e causaram muito perigo para nosso ecossistema
mundial, além de perigo para as relações sociais e nacionais.
Evidências que serão apresentadas ao público
Evidências estão sendo mantidas, que indicam um sistema de fraude e corrupção, o qual resultou
no roubo institucionalizado de trilhões do suado dinheiro mundial. Isto agora está em fase de
conclusão como evidência e servindo como indiciamento, e as prisões das pessoas responsáveis já
começaram. Estes indivíduos envolvidos nesta conspiração são muito poderosos, além de serem
criminosos politicamente ligados. Eles foram repetidamente avisados para cumprirem as leis de
seus respectivos países, mas alguns deles recusaram-se.
Hora de agir
Esta recusa de cumprir com a lei agora forçou o fechamento dos bancos centrais, o que agora afeta
o sistema bancário mundial. Esta ação radical é necessária para garantir a lei, e está sendo
implantada por uma ação coordenada das forças policiais em todo o mundo. A razão disto não ter
sido informado antecipadamente à população deu-se porque estes criminosos controlam a mídia, e
estabeleceram censores em todo o planeta. Um policial não alerta o criminoso de que ele será
preso, ou ele fugirá.
Líderes poderosos cairão
Esta operação da máfia banqueira incluiu muitos das mais poderosas figuras públicas, as quais
quando a poeira baixar, provavelmente deixarão chocadas muitas pessoas. Isto não é um golpe
militar ou algo negativo. De fato, isto permitirá um sistema de governança mais honesto, o qual
encontrará apoio mundial, conforme a verdade é trazida à público nas semanas que virão.
O teu direito de questionar a veracidade deste resumo é evidente
Nós entendemos que você possa desconhecer ou concordar com esta informação que lhe é
apresentada, mas pedimos que você considere que este resumo foi criado em 29 de setembro de
2013. Isto deveria ajudar a servir como evidência de que, aquilo que agora acontece, era de nosso
conhecimento (que criamos este documento) antecipadamente. Nós também queremos reiterar
que isto não é um golpe militar, e não há razão para pânico e medo. Quer você acredite na
natureza deste evento mundial, quer não, pedimos que você dê o melhor de si para facilitar a calma
e a paz em tua comunidade, da forma mais eficaz possível.

Conclusão
Nós lhe pedimos para manter a mente aberta para este documento, e saber que nós apoiamos
você na posição de responsabilidade e autoridade enquanto líder de tua comunidade. Por favor,
saiba que esta transição pretende ser curta duração apenas. Você será solicitado a pensar
localmente e a não aguardar por instruções federais, pois certos canais de comunicação podem ser
interrompidos.
Por favor, estude este documento e, se possível, converse fracamente com as pessoas que
trouxeram este resumo para tua atenção, pois eles podem ter grande sabedoria para esclarecer o
que está acontecendo, e dividirão ideias que podem trazer benefício para você e tua comunidade.
Nós também temos uma página na internet (www.prepareforchange.net), onde você poderá
acessar links para artigos e evidências de que aquilo que dizemos está em processo há algum
tempo. Encorajaremos você a educar-se através destes links. Se a internet permanecer aberta
durante o período de fechamento dos bancos, estes links o ajudarão a entender mais. Se a internet
cair, pedimos a você que interaja com aqueles que lhe trouxeram este documento.
Respeitosamente apresentado

Pelo Time do Prepare for Change
www.prepareforchange.net
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