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F E L KÉ S Z ÜL É S  A  V Á LTOZ Á S R A !  

E G Y  S Z I G O R Ú A N  Ő R Z Ö T T  T I T O K ,  A M E L Y  

M E G V Á L T O Z T A T T A  E G Y  V I L Á G  S O R S Á T !  

 

Sokan tisztában vannak azzal, hogy valami 

nagyon nem tiszta a pénzügyi rendszerünkben. 

Bármilyen keményen is próbálkoztok, egy 

háztartás fenntartásának költsége továbbra is az 
egyik legnehezebb kihívás, amivel szembe kell 
nézni. 

Stresszt, félelmet, vitákat okoz és rányomja 

bélyegét a békére és harmóniára, amit 
mindannyian szeretnénk élvezni életünkben, különösen akkor, ha családunk van. 

Nem kell, hogy így legyen, azért vagyunk itt, hogy segítsünk neked és a közösségednek, hogy 

egy új paradigma felé mozduljunk el. 

Először is, itt van néhány tény, amiről valószínűleg soha nem gondoltad volna, hogy 
kapcsolódik a jelenlegi pénzügyi rendszerünkhöz. 

Jelenleg a világ bankjai irányítják a számítógépes programot. Amerikában ez a Federal 

Reserve Bank (FED), melynek jelenlegi 
tulajdonosai ismeretlenek a lakosság számára. 

Európában az EKB (Európai Központi Bank) az 

irányító testület, melynek a tulajdonosai között 
van többek között 17 euro-alapú központi bank, és 
10 másik központi bank Európából, amelyek az 

euro-tól eltérő valutákat használnak. Ennek a 27 
egyéni központi banknak a tulajdonosi gárdája, 

amely az EKB-t irányítja, szintén ismeretlen! 
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Joggal állíthatjuk, hogy az emberek egy szűk csoportján kívül- senki nem tudja, hogy ki 
birtokolja a központi bankokat, és ebből kifolyólag SENKI NEM TUDJA, HOGY KI 

IRÁNYÍTJA A TE PÉNZÜGYI ÉLETEDET! 

Kivétel nélkül, a bolygó összes központi bankját összejátszásokon, korrupción, csaláson 
és/vagy kieszelt háborúkon keresztül alapították. Csak három ország maradt központi bank 
nélkül: Irán, Észak-Korea és Kuba. 

További történelmi adatért ebben a témában ajánljuk az alábbi forrásokat: 

Könyv: A lény a Jeklly Szigetről, – G. Howard Griffin. 

Video:  A pénz gazdái – A Rothschildok leleplezve., Pénzügyi zsarnokság – David Wilcock 

Ráadásul amellett, hogy a bolygó összes központi bankja az ő kezükben van, ugyanezen 
egyének belső körének tulajdonában van vagy ők irányítják a legtöbb vagy az összes nagy 
nemzetközi kereskedelmi és magánbankot, melyek együttműködnek városaid kiskereskedelmi 

egységeivel. Itt kell megjegyezni, hogy az emberek nagy része, aki ezekben központi és 
kiskereskedelmi bankokban dolgozik, nagyra becsült, szorgalmas polgárok, és mint sokan 

közülünk, nincsenek tudatában, hogy kik irányítják őket vagy, hogy egyáltalán léteznek ezek 
az irányítók. 

 

Léteznek más nemzetközi bankszervezetek is, melyekről tudnod kellene. 

1944-ben mind a Nemzetközi Valutaalapot (IMF), mind 

a Világbankot 44, a II. világháborúban harcoló 
szövetséges kormányfő alapította. New Hampshire-ben, 
a Breton Woods nevű síparadicsomban tartottak 

konferenciát. 

Egy megegyezés született arról, hogy ennek a 44 
országnak az adófizető polgárai fogják finanszírozni 

ezeket a szervezeteket, amelyeket azzal a céllal hoztak 
létre, hogy a megtizedelt országok háború sújtotta 
gazdaságát újjáépítsék. 

 

 

Mindkét szervezet a mai napig létezik és teljes autonómiát élvez kívül 
esve a jogrendszerek hatókörén minden olyan országban, melyek a 
pénzügyi alapjukat szolgáltatják. Vagyis mind a te és az én pénzem 

finanszírozza korrupt ügyleteiket. 

Tanulmányozhatod egyik példáját annak, hogy milyen mélyen 
gyökerezik a korrupció, ha meghallgatod Karen Hudes-t. Keress rá a 

YouTube-on, a weboldalán kahudes.net, vagy meghallgathatod egy, a 
Project Camelot által vele készített 2 órás interjút!. Hudes asszony a Yale Egyetem Jogi 

Karán végzett és 20 éves tapasztalattal rendelkezik a Világbank főhadiszállásának Jogi 
Osztályáról. 
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A mi szempontunkból az utolsó, de nem a 

legkevésbé fontos az az alattomos szervezet, 
ami ellenőrzi pénzügyi életünket, az a 
Nemzetközi Fizetések Bankja, vagy (BIS), 

mely hihetetlenül hangzik, de a svájci Basel 
városában található. 

Ennek a banknak a tulajdonosa az az 58 

központi bank, amely az 58 központi bank 
javára működik.Kell ennél többet 
mondanunk? 

Honnan szerzik a központi bankok a pénzüket (pénzünket)?  

Ne felejtsük el, hogy az összes központi bankot névtelen magánszemélyek birtokolják. 
Egyiket sem az állam működteti vagy irányítja. Úgy szerzik a pénzüket (pénzünket) hogy a 
privát számítógéprendszerükön bejelentkezve pénzügyi műveleteket folytatnak az éteren 

keresztül vagy a kibernetikai téren át, vagy jellemezheted bárhogy, ahogy el tudod képzelni.  
A pénz valójában nem létezik. A pénz nem más, mint egy digitális adatbevitel, amit a magán 

számítógéprendszerükön keresztül juttatnak be. Nincs mögötte semmilyen kormány, és 
semmilyen komoly eszközfedezet, mint az arany vagy ezüst, és csak magára a “bankjegyekre” 
váltható be, amelyeket papírpénzként ismerünk. 

 

Mi a papír valuta? 

Vessetek egy pillantást néhány 
papírpénzre, vagy nézzétek meg 
közelről a bal felső sarkát a 100 

dolláros bankónak, ahogy az “Federal 
Reserve Note”-nak (FED bankjegynek) 

nyilvánítja magát. Az euro még 
titokzatosabb. Csak az EURO (Latin) 
és az EYPO (görög) név látható rajta, 

valamint a hátoldalán az Európai Központi Bank kezdőbetűi, öt különböző változatban: BCE, 
ECB, EZB, EKT, és EKP. 

 

Mivel fogalmunk sincs róla, hogy kinek a tulajdonában 

vannak a központi bankok, és azt sem tudjuk, hogy milyen 
fedezet van a “bankjegyeik” mögött, így csak sejtéseink 

lehetnek arról, hogy milyen kétes és ingatag a pénzügyi 
helyzetünk. Bankjegyeket veszünk egy olyan korrupt 
egyénekből álló kis csoporttól, akikről még azt sem tudjuk, 

hogy kik valójában! 
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Az USA-ban egészen 1971. augusztus 13-ig a dollár aranyfedezetű volt. Ezután Richard 

Nixon kiadta a #11615. számú végrehajtási utasítást, amely átváltoztatta az aranyfedezetű 

valutát toalettpapírrá. Most továbbra is maradunk ennél az ostoba és szeszélyes játéknál, amit 
a pénzügyi irányítóink – a Federal Reserve és más világszerte található központi bankok 
névtelen tulajdonosai- játszanak velünk. 

Mit tehetünk ezzel kapcsolatban? 

Készülj Fel a változásra! 

2008-ban Izland államosította a nemzetközi bankok belföldi részét és hagyta, hogy azok 
nemzetközi oldala csődbe menjen. Elfogatóparancsot adtak ki a bűnöző bankárok 
letartóztatására, valamint a korrupt politikusokra, akik támogatták a színjátékot. 

A lakosságot is megvédte azzal, hogy lefújta azokat a hamis kölcsönöket, amelyeket a londoni 

és a holland központi bank bocsájtott ki. Az ország gazdasága most stabil és növekszik, 
miközben megőrizték a függetlenségüket a saját valutájuk által. Nem rossz teljesítmény egy 

ilyen kis országtól, aki eltökélte, hogy megszabadul a korrupciótól. 

2013 július elején az egyiptomi lakosság 
megmozdulására és a pozitív katonaságuk 
támogatásával Egyiptom vezetőit leváltották a 

hatalomról. A bíróságnak, lehet hogy hosszú távon 
súlyos következményekkel kell számolnia, de a 

világos üzenet minden ország hatalmon lévő 
vezetőjéhez eljutott a bolygón. A hadsereg a 
legjobb barátoddá vagy a legrosszabb rémálmoddá 

válik, attól függően, hogy milyen módon 
gyakorlod a hatalmadat. 

A színfalak mögött már egy ideje eredménytelen tárgyalások folynak arról, hogy a központi 

bankok tulajdonosai, akik “cabal” és “illuminátusok” néven is ismertek, megadják magukat. 

Tervek készültek a letartóztatásukra és pénzügyi mátrixuk lerombolására a várható esemény 
során, ha nem engedelmeskednek. 

Íme néhány tény, ami megijeszthet, de a hatékonyabb felkészülésedhez túl kell tenned magad 

rajta. 

1. Az elit tagjainak a letartóztatása egyidejűleg fog megtörténni az egész bolygón, és egy 
hét alatt be kell fejeződnie. Az összes bank zárva lesz az “Esemény” alatt. 

2. Az esemény valódi természetének és a valós történelmünkről szóló igazságoknak a 

nyilvánosságra hozatala 4 napig folyamatosan adásban lesz az összes televíziós 
hálózaton. 

3. Az esemény tervezése már régóta folyamatban van. A pozitív katonaság megalapítása 
mellett (amint azt a múlt hónapban Egyiptomban szemléltettük) van sok más olyan, 
akiket fanatikus hazafinak hívnék, akik befolyásos pozíciót töltenek be azokon a 

globális rendszereken belül, amik az esemény során segédkezni fognak. 

Ha ez pozitívan rezonál veled, kérjük folytasd a weboldal fő részeinek olvasását. 

Ha az olvasottak nem rezonálnak veled, azt javasoljuk, jelöld be az oldalt, mert ha az 
“Esemény” elkezdődik, vissza akarsz majd ide térni. (www.prepareforchange.net/hu) 
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Felkészülés a Változásokra! 

A Földet és lakóit 25.000 éve bebörtönözték és karanténban tartják (fekete lyuk). Eddig a 

sötét oldal, -vagy ahogy hívjuk őket az Elit (Cabal) irányította és manipulálta az emberiséget. 
De most 25.000 év börtön után végre kiszabadulunk a fekete lyukból. A mi bolygónk az 

utolsó a galaxisban, amely felszabadításra vár. Ez a lépés az ESEMÉNY HORIZONT vagy az 
ESEMÉNY. 

Az ESEMÉNY lesz bolygónk számára az áttörés pillanata, 

mind fizikai és nem fizikai síkon. 

A nem fizikai síkon érzékelni lehet majd egy nagy hullámát vagy villanását az Isteni 
energiának és fénynek, amely a Galaktikus Központi napból fog a bolygó felszínére érni. ( A 

galaktikus központi nap egy objektum a Bak csillagképben.) Ez a Napból érkező speciális 
fény vagy villanás áthatol a Földön, és az emberiség egészén. Nyugalmat fog árasztani az 
emberek felé a szeretet energia fényében, és véget vet a kettősségnek. Ilyen nagyszerű és 

erőteljes energia eddig nem volt látható, vagy érezhető a Földön. Mindenki tudni és érezni 
fogja a Földön, hogy valami történt. Ez még számunkra is meglepetés lesz, mikor meg fog 

történni. Ilyen még nem történt ezelőtt. Egyáltalán nem lesz ijesztő, inkább egy nagyon 
pozitív esemény. 

A fizikai síkon a következők fognak történni: 

1. Az Elit letartóztatása (már elkezdődött) 

2. A Pénzügyi Rendszerek újraindítása 

3. Közzététel-nyilvánosságra hozatala az Elrejtett igazságoknak/ 
eseményeknek, beleértve a földönkívüliekről szóló információkat is 

4. Egy új igazságos pénzügyi rendszer kezdete, amely jóléti alapokat biztosít 
mindenki számára. 

5. ÚJ Kormányzati/ Politikai rendszer, Oktatási rendszer, Egészségügyi 
rendszer, Történelem órák, stb. 

6. Az emberiség lassú és fokozatos ráébresztése arra a tényre, hogy léteznek 
pozitív földönkívüli fajok, és hogy milyen galaktikus kapcsolataink 

vannak. 

7. Új fejlett technológia bevezetése. 

8. A spirituális fejlődés és gyógyítás lehetősége minden ember számára 
elérhető lesz a bolygón. 

9. És még sok-sok minden, amelynek örömmel nézünk elébe. 

 

5. OLDAL 



6 
 

Mit tehetsz az “ESEMÉNY előtt?” 

Készülünk arra, hogy együtt örüljünk az emberiség EGÉSZÉRE váró fényes és szép jövőnek, 
amely a bolygó erőszakmentes felszabadítása után lesz érzékelhető. 

Mivel nem ismerjük az esemény pontos napját, hónapját, évét (hamarosan megtörténik), 

tanácsos lenne betartani néhány egyszerű szabályt elővigyázatosságból: 

1. Mostantól kezdve legyen otthon plusz 2 hétre való élelmiszer tartalékod. 
2. Bizonyosodj meg róla, hogy neked és szeretteid számára van-e elegendő 

azokból a gyógyszerekből, amelyekre szükség lehet. 
3. Tarts otthon rejtett pénz tartalékot. 
4. Töltsd tele az autód tankját, ha már félig üres. 

5. Maradj kapcsolatban ezzel a weboldallal a frissítések miatt. 
6. Tanulj és tanítsd barátaidat, család tagjaidat. 

7. Csatlakozz az egyik munkacsoporthoz a 6 közül-ezen a weboldalon és 
segédkezz a gyönyörű bolygónk felszabadításában. 

8. Alkossatok csoportokat minden vasárnap és csináljátok meg a Heti 

Felszabadító Meditációt és koncentráljatok az Istennői Energia 
áramoltatására. További infó: www.2012Portal.blogspot.com. 

 Mi várható Pénzügyileg az “ESEMÉNY UTÁN” 

Új Pénzügyi Rendszer Víziója- Átmenet a Régi Pénzügyi Rendszerből az ÚJ Pénzügyi 

Rendszerbe. 

A mostani hibásan működő Pénzügyi Rendszer le lesz cserélve egy új pénzügyi rendszerre. 
Nem kell pánikolni. Ez jó dolog. A szükségleteid ki lesznek elégítve. Úgy, mint bármely főbb 
változás esetén, az első néhány nap mindig a legzavaróbb. Mivel minden főbb TV állomás, 

újság és rádióállomás az ESEMÉNYRŐL fog minőségi információt közvetíteni, ez által 
várható, hogy egyre inkább megkönnyebbülsz, ahogy telik a nap. Itt lent találhatod az első 14 

napra szóló útmutatásokat. 

 1.Nap – perceken belül megtörténik az ESEMÉNY. 
(Az Isteni Galaktikus energia rezgése érezhető) 

1. Minden bank átmenetileg bezár- 3-7 napig nem lesznek elérhetőek (max. 14 napig). 

2. Minden bankkártya és bank automata átmenetileg zárolva lesz (max. 14 napig). 

Az indok az, hogy ezzel elvágjuk a forrást a központi bankok illetéktelen tulajdonosaitól 
világszerte, akiket úgy ismertek, mint az elit. 

A legtöbb üzlet arra lesz ösztönözve, hogy nyitva maradjon, és továbbra is elfogadják a pénzt 

és a csekkeket úgy, mint bármely más normál üzleti menetnél. A csekkek is tisztázva lesznek, 
ahogy a bankok újranyitnak. (1-2 héttel az Eseményt követően). 

Hogyha nem tudsz hozzáférni a pénzedhez, és az alapszükségleteidet kívánod biztosítani, ami 
nem elérhető a barátokon, családon, közösségen vagy vészhelyzeti szolgálatokon 

keresztül, akkor erre a helyzetre egy utalvány rendszer lesz felállítva, hogy azon keresztül 
tudj fizetni a javakért és szolgáltatásokért. 
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Ez nem ingyen pénz. Ez alapjába véve egy kölcsön, ami 1000$-ig (240-250.000 Ft…) mehet, 
amit fel lehet használni ételre, gyógyszerre és egyéb szükségletekre az eseménytől napjától 

kezdve egészen a bankok újranyitásáig. Miután ezek nullázódtak és érvénytelenné váltak, ki 
kell fizetned az ily módon felhasznált összeget. Az üzletek kompenzálva lesznek az 
engedélyezett utalványokért, amelyeket bármely bankon keresztül beválthatnak. Azok az 

emberek, akik az utalványt választják, és azzal vásárolnak javakat és szolgáltatásokat 
felelősek lesznek az elköltött összeg kifizetéséért vagy a bankjukon keresztül, vagy a jövőbeni 

kereset/ kompenzációból való levonáson keresztül. 

2 – 14 Nap: 

 Minden valuta érvényes lesz még mindig 

 Az esemény után pénzügyi újraértékelés fog zajlani 

 Azoknak a bankoknak a könyvelése, amelyek újra kinyitnak, átlátható lesz a 

nyilvánosság számára. 

 Nem számolhatnak fel többet kamatot. 

 A tört banki rendszert megszüntetik. 

 Az IRS (Adóhivatal) azonnal le lesz állítva. 

 Az összes bank, amely szoros kapcsolatban állt az elittel csődbe fog menni. 

 A Federal Reserve azonnal meg lesz szüntetve. 

 Az összes adósság nem lesz eltörölve, azért mert ha csak azért vásárolsz hitel 
kártyával, mert azt gondolod, hogy az adósságod el lesz felejtve, az nem elfogadható 

eljárás. 

 Étel, szállás és technológia mindenki számára elérhető lesz. 

 Az arannyal való nyílt piaci kereskedés megszűnik. 

 Nem lesz több hajléktalan ember. 

 Nem lesz több tőzsde. 

 A bankszámlákon lévő pénz be lesz fagyasztva addig, amíg az új bank rendszer létre 

nem jön. (3-14 nap). Ha a javakat legálisan szerezték, akkor megmarad a pénz. 

 Az Elit pénze mivel illegális el lesz kobozva. 

 Még több Részlet az Új Társadalomban létrejövő Változásokhoz: 

 Az egyetlen adó 14% lesz, amelyet az új termékekre vetnek ki. 

 Humánus világ fog uralkodni. 

 Új technológia lesz bevezetve, de az elektromos hálózat fennmarad az átállás során. 

 Mindenki kapni fog 100,000 dollárt (kb.20.000.000 Ft) járulékos bankszámlákról. 

 Az adósságok 100.000 dollárig el lesznek törölve. Ha ennél nagyobb összegről van 
szó, az ki lesz vizsgálva. Az igazán kiemelkedő összegű adósság le lesz emelve arról a 

bankszámláról, vagy ha az nem elég, akkor tanácsos lesz csődöt jelenteni. 

 Az államadósságok el lesznek felejtve. 

 A jelzálogok el lesznek törölve. 

 A nyugdíjszámlák megmaradnak. 

 A szociális biztonság/nyugdíjazás/egészségügy megváltozik, ingyenes betegbiztosítás 
lesz nyújtva az új, fejlett egészségügyi rendszerben. 

 Az átlagos munkaidő napi 3-4 óra lesz, heti 5 munkanappal. 

 A termelési költségek csökkenni fognak. 
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 A törvényes, legális szerződések megmaradnak. 

 A rendőri szervek a védelemért lesznek felelősek és nem a pénzbehajtásért. 

 Magánjog tiszteletben lesz tartva és nem eltorzítva. 

 A legtöbb hitelkártya adósság törölve lesz. 

 A spekuláció nem lesz elfogadott, nem terhelheted túl a hitelkártyádat most, annak a 
reményében, hogy úgyis el lesz később törölve anélkül, hogy számon kérnének. A 
pénzügyek figyelemmel vannak követve. 

 A Kongresszus bezár újraindításkor. (Minden országban így fog történni.) 

 A Kongresszus nagy része (U.S.) fel lesz oszlatva. 

 Új választások lesznek kiírva a Kongresszusban (világszerte minden kormányban) az 
újraindítás 4 hónapján belül. 

 A Monsanto, a Microsoft korrupt része csődbe fog menni azonnal. És minden más 
korrupt cég is. 

 A legtöbb elítélt szabadon lesz engedve, lelki tanácsadást és tanításokat fognak kapni, 
mivel sokukat az életkörülményei kényszerítettek a bűnözésre. Sokan azért lesznek 

elengedve, mert ártatlanok. 

 A CIA által működtetett gyógyszer (drog) üzlet megszűnik és drasztikus átalakításokra 

fog sor kerülni. 

 Ha már teljesen “gyógyultak” leszünk, abba fogjuk hagyni a húsevést (az állatok 
másképp lesznek értékelve) 

 Még mindig lesznek csődök. 

 Nem lesznek többé gyáraink Kínában. 

 A legtöbb cég tovább fog működni. 

 A cégek vissza fogják vásárolni a részvényeket, és visszaadják a befektetőknek a 
pénzüket. 

 Az Ellenállási Mozgalom segíteni fog és tanácsokkal fog ellátni. 

 Az elektromos hálózat fennmarad, bár amikor az Elit megbukik, lehet hogy lesznek 
kisebb áramkimaradások. 

 

 A pénzügyi élet jelentős javuláson fog átmenni az ESEMÉNY után, miután az Elit 

által kivetett törvénytelen adósságok köteléke eltávolításra kerül. A bolygón minden 
ember rendelkezni fog elég forrással ahhoz, hogy javítson az életén. 

 

"Az Esemény után" 

 

1. Nap - A pénzügyi rendszer újbóli beállításának megkezdése  

 

Mint minden jelentős változás, az első napok mindig a leginkább zavarba ejtők . 
Mivel minden TV hálózat, az újságok és rádióállomások minőségi információt fognak 
közvetíteni az Eseményről, arra számíthatsz, hogy egyre kényelmesebbé válik a nap 

előrehaladtával. 
 

 Az 1. napon minden bank ideiglenesen be fog zárni. Minden hitelkártya és ATM 

átmenetileg használhatatlan lesz. Ennek az az oka, hogy el legyen vágva a világ 
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központi bankjai illegális tulajdonosainak, vagyis az úgynevezett összeesküvésnek az 
alapokhoz való hozzáférése. 

 

 A vállalkozások többsége arra lesz 

ösztönözve, hogy tartsanak nyitva, és 
továbbra is fogadják el a készpénzt és a 
csekkeket, ahogy azt normál 

üzletmenetben tennék. A csekkek 
törlésre kerülnek, amint a bankok újra 

kinyitnak. (1-2 héttel az Esemény után.) 

 Ha nem férsz hozzá a pénzhez, de 
biztosítanod kell az alapvető 

szükségleteidet, amely nem érhető el a 
barátokon, családon, vagy a sürgősségi 
szolgálatokon keresztül, egy utalvány 

rendszer kerül felállításra, hogy fizetni 
tudj az árukért és szolgáltatásokért. 

 

 
 Ez nem ingyen pénz. Ez alapvetően egy hitel a számodra legfeljebb 1000 $-ig, amelyet 

fel lehet használni az Esemény napjától egészen addig, amikor a bankok újra 

kinyitnak. Ezek után érvényét veszti, és felszámításra kerül a felhasznált mennyiség. A 
vállalkozások kompenzálva lesznek a törvényes utalványokért, melyet bármelyik 

bankban érvényesíteni tudnak. Azok az emberek, akik úgy döntenek, hogy használják 
ezeket az utalványokat termékek és szolgáltatások vásárlására, ők felelősek lesznek 
bármelyik bankon keresztül azt visszafizetni, vagy jövőbeli 

bevételeiből/kompenzációjából kerülnek levonásra. 

 

 Bármely magánszemély, csoport vagy szervezet által kezdeményezett törvénytelen 
utalvány nem lesz tolerálva. Fejlett technológia lesz használva ezen eljárásmódot 

megsértők azonosítására, és büntető eljárásra fog sor kerülni ezekben az esetekben. 

 

 Minden áru és szolgáltatás eladó, illetve ugyanúgy alkalmazottaik, akik maguk 
kezdeményeznek törvénytelen utalványt, büntetőeljárás tárgya lesz. Fejlett 

technológiát fognak használni az utalvány ellenőrzési folyamatban az ellentmondások 
azonosítására. 

 

 Amikor már kellőképp nagy nyomás nehezedik a Federal Reserve-re, rá lesz 

kényszerítve, hogy visszafizesse az adósságot, amivel az embereknek tartozik 
tisztességtelen és törvénytelen cselekedetei okán. Mivel a Federal Reserve-nek nincs 
pénze, amivel visszafizethetné ezt az adósságot, csődöt fog jelenteni. Ez láncreakciót 

indít el a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS), Nemzetközi Pénzügyi Alap (IMF), 
Világbank (WB) körében, és világszinten az összes központi bank is csődöt fog 

jelenteni. 

 

 Az extrém volatilitás (árfolyamingadozás) a piacokon világszintű tőzsdei összeomlást 
fog okozni. A tőzsdék be fognak zárni, ideértve a New York -i Tőzsdét is. Minden 
pénzügyi eszköz, ideértve a derivatívákat, opciókat és biztosítási csereügyleteket, meg 

lesz szüntetve. 
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 Az összes titkos számla letiltásra és lenullázásra kerül. A háttérhatalom minden 
magánszámlája zárolva lesz. Az összes ingatlanárverés befagyasztásra kerül, akárcsak 

az összes állam- és magánadósság (jelzáloghitelek, kölcsönök, hitelkártya tartozások). 

 

2-7. Nap 

 A bankok zárva lesznek és nagy lesz a zavarodottság és bizonytalanság. Egyes 
vállalkozások átmenetileg be fognak zárni, és ott lehet némi könnyű probléma az 
értékesítési csatornákban. A tőzsdék világszerte folyamatosan zárva lesznek. 

 
 Valuták Újraértékelése 

 
 Még mindig lehetnek enyhébb gondok az ellátással. 

 

 Bevezetésre kerül az új pénzügyi rendszer, amelynek a Yamashita arany lesz a 
fedezete. Ez az arany olyan helyeken lesz tárolva, melyet egyelőre nem lehet 

nyilvánosságra hozni. A Yamashita arannyal nem fognak nyíltan kereskedni a 
piacokon. A valuták egy csoportja úgy, mint az amerikai dollár, az euro, a brit font, a 
svájci frank és a japán jen, valamint a kínai jüan fogják az alapját képezni az új 

rendszernek. 
 

Azok a bankok, melyek nem kötődnek szorosan a Federal Reserve-höz, és nem 
mentek csődbe, újra kinyitnak. Tilos lesz kamatot felszámolniuk. A teljes könyvelésük 
átlátható lesz a nyilvánosság számára. A tőzsdék többet nem nyitnak ki. 

 
 Újraértékelés fog történni. Ez azt jelenti, hogy a valutaárfolyamok az egyes 

pénznemek közt változni fognak, de nem drasztikusan. Sokkal valósabban fogják 
tükrözni az adott nemzet valós termelőképességét. Az iraki dínár nem fog nagyon 
felértékelődni, ellentétben egyes találgatásokkal. A Federal Reserve és az euro 

bankjegyek más bankjegyekkel együtt széles körben elfogadottak lesznek, amíg 
néhány hónapon belül fokozatosan ki nem lesznek vezetve és új pénzt nem 

nyomtatnak. 
 
Minden becsületes üzleti megállapodás, szerződés és kötelezettség világszinten 

érvényben marad és tiszteletben lesz tartva. Azon üzleti megállapodások, melyek a 
háttérhatalom csalásaival és bűnügyeivel hozhatóak kapcsolatba, lenullázásra kerülnek 

és érvénytelennek lesznek nyilvánítva. 
 
A multinacionális cégek kötelezve lesznek, hogy visszavásárolják a részvényeiket, 

ami egyúttal csődbe fogja kényszeríteni őket. Fel lesznek osztva, és tisztességes 
hányaduk saját országában államosításra kerül. 

 
 

Ezek után jelentik be nyilvánosan a Globális Elszámolási alapok létezését. 

Ezen alapok tartalmaznak kb. 70 billió* dollárt a Pozitív Hadsereghez köthető 
vagyonos hazafiaktól, 100 billió dollárt a Fehér Sárkány Társaságtól és a 

Templomosoktól, 120 billió dollárt az Ellenállási Mozgalomtól, és 10 billió dollárt 
Saint Germain vagyonából. A Globális Elszámolási alapok továbbá tartalmazzák még 
az összes háttérhatalomtól elkobzott pénzt és vagyontárgyat. 
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 A Globális Elszámolási alapokat több célra fogják felhasználni. Először is minden 
nemzeti, állami, és személyi adósság kifizetésre kerül világszerte. Ezt követően minden 
ember kárpótlást kap a lopásokért és bűnös tettekért, amiket a háttérhatalom ellenük 

elkövetett. Majd a jóléti alapok kiutalásra kerülnek, és humanitárius célokat, a 
környezetet és új, fejlett technológiákat támogató projekteket fognak finanszírozni 

belőle. A pénzek egy része a Saint Germain vagyonból közvetlenül a 
Fénymunkásokhoz kerül, a vagyon többi része az Első Kapcsolatfelvételhez szükséges 
projekteket fogja támogatni. 

 

 A pénzügyi élet az Esemény után jelentősen javulni fog, ahogy az összeesküvés által 

illegálisan kivetett adósság kötvények eltávolításra kerültek. A bolygón minden ember 
rendelkezésére fognak állni a források életük javítására. 

 

 Sok vállalkozás magáévá teszi az új technológiákat, melyeket a technológia oldalon 

írtunk le. A bankok esetleg újragondolják önmagukat, mint pénzügyi tervezési 
központok az alábbiak szerint.  

 

 Fenntartható lakás, ezek olyan otthonok, melyek saját magukat látják el vízzel, 

fűtéssel, hűtéssel, és saját élelmiszert termelnek, miközben fenntartásuk megfizethető, 
és környezetükbe holisztikusan illeszkednek. 

 

 A legtöbbeknek elegendő lesz egy 3-5 órás munkanap, akik a foglalkoztatottságot 

választják. Azok, akik úgy döntenek, hogy a családjuknak szentelik az idejüket, képesek 
lesznek megtenni ezt pénzügyi stressz nélkül, mely a régi rendszer adósságához, 
kamataihoz, a magas árakhoz és a túlzott adókhoz kapcsolódott. 
(A tájékoztatói leírás csak egy részlet az Esemény hivatalos oldaláról)  

 

Az Eseménnyel kapcsolatos frissítéseket s további információkat 
az alábbi oldalon találhat: 

www.prepareforchange.net/hu 

 

Tájékozódj s Segíts Te Magad is a Változásban! 

 

Kérlek add tovább Te is minél több ismerősödnek ezt a Tájékoztató leírást, hogy 

minél több ember időben feltudjon készülni a közel jövőben bekövetkező 
holisztikus változásokra amik mindenkire s mindenre hatással lesznek! 
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Tájékoztatót elolvastam s kész vagyok informálni baráti körömet! 

 

Teendők:  

Ird fel a papír összesítőjére a nevedet abban az esetben, ha elolvastad s kész vagy a 

dokumentumot tovább adni s fontosnak tartod a mondanivalóját! 

 
Az aláírásoddal megigéred s becsület szavadat adod a barátod felé akitől megkaptad ez t a 
dokumentumot,hogy Tovább adod egy általad kiválasztott barátnak/ismerősnek s Tájékoztatod a 
dokumentum átnyújtásával a bekövetkező korrupt háttérhatalmi elit tömeges letartóztaásáról az 
új pénzügyrendszer bevezetéséről s mindazokról amikre kitér a Tájékoztató l! 

 

Aláírásommal tanúsítom, hogy elolvastam s kész vagyok tovább adni a 

dokumentumot  baráti s ismerősi környezetemben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elérhetőség: Facebook Esemény Támogatói Csoport  

(Meghívót az alábbi e-mail címen igényelhet:esemenyriadolanc@gmail.com) 

 

1. 


