
Starý světový finanční systém spolu s kolabujícím kapitalismem končí. Jeho zdroje jsou vyčerpány, jeho peníze jsou nekryté a zbývají jen
nesplatitelné dluhy. Světoví globalisté organizovaní nejen ve velkých finančních institucích a nadnárodních společnostech, ale též v organizacích
jako je OSN, EU, či Světové ekonomické fórum, Světové banka, ECB, MMF, BIS, Bilderberg, Klub 300 a v dalších se proto snaží převést svět do
Nového světového řádu (NWO) a vrátit ho tak pomocí fašistických metod do modernější podoby středověku. V případě jiných řešení by se totiž
globalisté museli podělit o jimi nakradené peníze a o jejich prostřednictvím získanou moc s ostatními lidmi. To ale globalisté zásadně odmítají, a
proto chtějí lidstvo zbavit veškerého majetku, počet lidí na Zemi zredukovat až o více než 7 mld. (ze 7,8 mld. až na pouhých 500 mil., z toho
převážnou většinu z nich změnit na bioroboty).
Jejich oficiální informační výstupy se tím již nikterak netají.

V současné době byla globalisty zahájena poslední etapa před vstupem do NWO pod názvem Great Reset spočívající v:

Oproti tomu přichází ale nový světový finanční systém s podporou GESARA/NESARA, který má za cíl:
☺ vytvořit podmínky pro přechod lidstva do „Zlatého věku“ s důrazem na existenci národních států, klasické rodiny (táta-máma-děti),

na obnovu jejich ekonomik, vzdělanosti a kultury;
☺ zajistit návrat k hodnotově krytým národním měnám (zlato, suroviny, pšenice atd.), zamezit inflaci i deflaci, odbourat většinu daní,

zjednodušit státní správu;
☺ umožnit další rozvoj lidstva při využití mnoha dosud před lidstvem uschovaných vynálezů a patentů, vč. různých kosmických

technologií (a to i v oboru lékařství – tj. lidi uzdravit, nikoliv pouze trvale léčit).

Nejde tedy zdaleka jen o souboj dvou odlišných ekonomických či finančních modelů, . Střetujde o střet dvou odlišných civilizačních modelů
jednoho, který jde proti lidstvu s druhým, který naopak další rozvoj lidstva podporuje. Jde o střet:
- anglosaského modelu – směřujícího do NWO zahrnujícího seskupení Five Eyes (USA, Kanadu, V. Británii, Austrálii a N. Zéland) a vazalské

země USA, tj. Japonsko a země EU (celkem cca 15 % světové populace) a
- modelu zbytku světu – směřujícího do Zlatého věku (euroasijský blok vč. Ruska, Číny, Indie a dalších asijských zemí, dále zemí Afriky a

LatinskéAmeriky (celkem cca 85 % světové populace).

Jde současně o lidskou volbu mezi: - smrtí či zotročením na straně jedné a - životem s možností dalšího rozvoje lidstva na straně druhé.
Jde ale rovněž o lidskou volbu ohledně budoucí podoby lidstva a ohledně uhájení planety Země před negativními mimozemskými
entitami, tj. mezi : - bioroboty vytvořenými cíleně z přeživších lidí v rámci transhumanizace prováděné očkováním na straně jedné a
- plnokrevnými lidmi na straně druhé.

Pokusy o změnu světového finančního systému:
1963 - pokus o likvidaci FEDu a vydání nového amerického dolaru (červeného) plně krytého zlatem – skončil vraždou prezidenta Johna Fitzgeralda

Kennedyho;
2001 – vyhlášení zákona NESARA prezidentem Clintonem bylo zabráněno atentátem na Dvojčata v New Yorku dne 11.9.2001 (hodinu před

vyhlášením zákona, kterým by vstoupil zákon v účinnost);
2022 - ? (zatím boje na Ukrajině s cílem opět tuto změnu odložit). Vojska NATO na straně Ukrajiny přitom bojují za zachování dosavadního

krachujícího systému a za přechod do NWO. I v tomto případě musí platit zásada 3x a dost! Mír za cenu zachování dosavadního systému s
následnou likvidací většiny lidstva není řešením!

Součásti nového světového finančního systému (QFS): QFS = QC + RV + GCR + GESARA+ NESARA= cesta do Zlatého věku

Vysvětlivky pojmů:
QC = kvantový počítač / /RV = Reset value ( krytí jednotlivých měn zlatem) GCR = Global currency reset (Globální měnový reset) – základní
nastavení kurzů měn GESARA= Global Economic Security and ReformingAct – Zákon o globálním ekonomickém zabezpečení a reformě/ /
NESARA = National Economic Security and Reforming Act - Zákon o národním ekonomickém zabezpečení a reformě (vychází z rámcových podmínek

GESARAa je upraven na podmínky příslušného státu).

Cesta ke skutečné změně. Kolaps starého světového finančního systému a jeho náhrada systémem novým –
americký zákon NESARA > celosvětová dohoda GESARA > národní agenda NESARA = hledané řešení pro svět i ČR

- likvidaci malého a středního podnikání, přerozdělení zdrojů a trhů
ve prospěch nadnárodních monopolních korporací;

- zbavení všech občanů veškerého majetku – k tomu slouží i uměle
vyvolaná inflace a neúměrné zvyšování cen energií a PHM

- neomezeném přistěhovalectví, avšak jinak při omezení cestování;
- neomezeném tisknutí hodnotově nekrytých peněz FEDem a v

růstu inflace;
- povinném očkování, osobních uhlíkových povolenkách;
- zvýšeném zdanění, zvýšené závislosti lidí na státu;

- likvidaci cca 90 % obyvatel planety,
- dálkovém řízení a kontrole přeživšího zotročeného zbytku lidí – v

zavedení politického systému čínského typu (vč. zavedení
sociálních kreditů a malometrážního ubytování lidí
zbavených jejich domků a bytů);

- zavedení 4. průmyslové revoluce s prolínáním fyzického,
digitálního a biologického světa – připojení lidských mozků

přímo ke cloudu a dolování lidských myšlenek a vzpomínek z
mozků lidí.

Co je a co obsahuje GESARA?
GESARA je dohoda připodepsaná všemi státy formou dodatku k Pařížské klimatické dohodě z r. 2015. Navazuje na americký zákon NESARA. Dosud je
(byla) tato dohoda utajena, neboť pro její aplikaci do celosvětové praxe nenastaly vhodné podmínky, Trump nicméně prosadil její podpis v době výkonu
své prezidentské funkce. A o to šlo. Tedy o její registraci na mezinárodní scéně v době, kdy byla její existence v podobě amerického zákona NESARA v
samotných USAzatajena. Proto si její podpis formou dodatečného přílepku k Pařížské klimatické dohodě podepsané všemi státy světa (jediná toho druhu)
Trump vynutil.
Jejím hlavním úkolem je vytvořit podmínky k prosazení nového světového finančního systému do praxe. Obsah této dohody je však znám. Sestává v
zásadě z těchto 3 částí: (otočte)
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1. část - Zahájení (vyhlášení) dohody GESARA bude spojeno s
okamžitým provedením těchto 3 kroků:
1) Globální a veřejné prohlášení globálního svátku – tzv. Jubilea neboli

odpuštění všech dluhů a univerzální reset planetární Země/lidstva
zpět na univerzální systém společné správy v transparentním dobrém
stavu s ostatními členskými bytostmi Galaktické Federace.

2) Implementace GESARA jako univerzálního ústavního rámce pro
globální správu věcí veřejných ve všech 209 suverénních zemích
podle tajné dohody podepsané na Pařížském summitu o změně
klimatu z roku 2015, počínaje obnovením republiky Spojených států
(a zároveň ukončením Korporace Spojených států).

3) Hromadné odhalení existujícího nelidského (mimozemského) života
na povrchu a pod povrchem této planety a v celé naší sdílené galaxii.

2. část - Sestává ze souhrnu jednorázových či přechodných opatření, k
těm nejdůležitějším patří:
a) Povinnost vypsat nové nezmanipulované volby v každé zemi světa do

120 dní od vyhlášení (hlasování pomocí kvantového systému, tudíž
nezkorumpovatelné!)

b) Zrušení všech forem daňového systému, kromě jednotné daně z
obratu ve výši 17%

c) Přetransformovat vládní systém ve funkční a silně redukovaný nástroj
d) Zločinci, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na aktivitách proti

lidstvu (Covid, farmaceutický průmysl, obchod s lidmi, jejich orgány,
Adrenochrom, …) budou zatčeni a souzeni.

e) Zruší se stávající otrocký právní systém založený na námořním právu
a zavede se systém nového právního systému na principech
respektování člověka jako svobodné bytosti – obecné právo.

f) Základní nepodmíněný příjem – každý živý člověk bude mít právo
dostávat pravidelně základní příjem, aby měl zajištěny podmínky k
přežití po dobu, dokud budou existovat peníze v té podobě, jak je
známe dnes

g) Bude odtajněno asi 6000 Cabalou utajovaných patentů, které zahájí
prosperitu lidstva. Mezi tyto patenty patří generátory volné energie,
antigravitační pohony, léčebné tachyonové technologie a další.

3. část - (pokračování)
9) Nutí americkou armádu okamžitě odstranit vojáky ze všech suverénních
národů, které je již dobrovolně nepřijímají k pobytu na jejich území. To
zahrnuje Irák, Sýrii,Afghánistán a Filipíny.
10) Zrušuje veškeré dluhy kreditních karet, hypotéky a další bankovní dluhy

po celém světě z důvodu nezákonných bankovních a vládních transakcí a
finančních aktivit. Mnozí to nazývají jako „jubilejní“ (výroční) nebo-li úplné-
totální odpuštění všech těchto základních dluhů.

11) Aktivuje Treasury Bank of Republic a Republic Treasury, spolu se zlatem
krytou měnou USN, kterou tiskla a dohlížela na ni Republika Spojených
států a nikoli Federální rezervní systém, který bude nyní marginalizován,
dokud nebude odstraněn. Během přechodného období bude moci být
Federální rezervní systém provozován simultánně s US ministerstvem
financí po dobu jednoho roku v tom smyslu, aby se ze všech peněžních
zásob odstranily všechny bankovky Federálních rezerv.

12) Federální daně z příjmů budou zrušeny, stejně jako starý daňový zákon;
a u nepodstatných položek bude implementován nový jednodušší,
jednodušší a globální daňový kód. Základní položky, jako jsou potraviny a
léky, a použité položky jsou osvobozeny od daně z obratu. Iniciuje od
základu nový systém US ministerstva financí v souladu s Ústavním
zákonem.

13) Management IRS, FEMA, stínoví vládní lobbisté budou všichni zatčeni,
uvězněni, nebo ještě hůře. Zruší se IRS, přičemž zaměstnanci IRS budou
převedeni do oddělení národní oblasti daně z obratu US ministerstva
financí.

14) Vytváří novou 17% paušální daň z obratu na „životně nepodstatné nové
položky“, pouze coby výnosy z daně z prodeje pro vládu. Jídlo a medicína
nebudou zdaněny; nebudou zdaněny ani takové objekty jako staré domy.

15) Zvyšuje výhody pro seniory a činí je trvalými.
16) Zřizuje nové prezidentské a kongresové kandidáty do 120 dnů po

oznámení GESARA.
V tichosti bude zavedena prozatímní vláda, která bude řešit záležitosti

národa, dokud nebudou moci být demokraticky zvoleni noví vůdci.
17) Budou přítomni mezinárodní monitoři, aby se zabránilo nezákonnému

plnění volebních lístků voličům nebo podvodným volebním aktivitám
zvláštních zájmových skupin.

18) Do veřejného oběhu bude vydána nová duhová měna amerického
ministerstva financí krytá drahými kovy zlata, stříbra a platiny.

19) Odstraňuje záznamy o rodném listu, které mají být používány jako
dluhopisy majetku movitých věcí ministerstvem dopravy USA.

20) Globálně obnovuje finanční soukromí.
21) Rekvalifikuje všechny soudce a advokáty zpět na ústavní právo.
22) Zastavuje všechny agresivní vládní vojenské akce na celém světě -

včetně Blízkého východu.
23) Vytváří mír na celém světě pod dohledem Rady bezpečnosti OSN.

Eliminuje všechny současné i budoucí jaderné zbraně na planetě Zemi.
24)  Uvolňuje obrovské částky peněz na humanitární účely po celé

planetě Zemi. Zveřejňuje se bezprecedentní plán prosperity s
astronomickými částkami peněz na humanitární účely.

25) Umožní zveřejnění a plné uvolnění cca 6.000 skrytých patentů na
potlačené technologie, které jsou v současné době drženy pod rouškou
národní bezpečnosti, včetně zařízení s volnou energií, antigravitačních a
sonických léčivých strojů.

3. část - Ta sestává zatím z 25 bodů, v nichž jsou uplatněny především
potřeby USA, jak následuje:

1) Obnovuje ústavní právo v republice Spojených států amerických.
Vrací ústavní právo do všech soudů a právních záležitostí.

2) Odstraňuje administrativní úředníky USA, Inc. a všechny členy
Kongresu USA z jejich pozic kvůli jejich neustálým protiústavním
opatřením;

3) nutí prezidenta USA, Inc., viceprezidenta, členy kabinetu a všechny
členy Kongresu opustit jejich úřady.

4) Pozastavuje všechny volby kdekoli na světě, na všech suverénních
úrovních vlády.
5) Umožňuje nové Republice Spojených států a jí pověřeným zástupcům

dočasně řídit záležitosti země, dokud nebudou moci být spravedlivé
a zákonné volby.

6) Umožňuje republikovým vojenským donucovacím orgánům odstranit,
a to i fyzicky jakoukoli překážku bránící zákonu GESARA.

7) Umožňuje Kongresu republiky zavést přirozenou ústavní linii dědictví.
8) Odstraňuje všechny „nouzové stavy“, čímž vyhlašuje mír pro každou

zemi, která dodržuje GESARA, a je to aliance.

Národní agenda NESARA- Již z výše uvedených 25 bodů dohody GESARAje zřejmé, že:

·A) v této dohodě jsou záměrně řešeny některé otázky, jež se týkají čistě záležitostí USA, aby tak bylo možné obejít závazek mlčenlivosti ohledně

amerického zákona NESARA;

·B) tyto body bude nutné v národní agendě NESARA adekvátně přizpůsobit podmínkám a potřebám konkrétního státu;

·C) některé body z dohody GESARA bude nutné promítnout přiměřeně i do ústavy jednotlivých států.

Proto plně platí: „Bez zákona NESARA nebyla by GESARA; / tam, kde platí GESARA, musí být i NESARA“.
Pouhé personální změny ve vládě ke skutečné změně k lepšímu nepovedou, ani vést nemohou. Skutečná změna spočívá ve změně

systémové! Nový systém bude vyžadovat i nové lidi. Přestaňte proto vybírat své zástupce pro účel voleb mezi osobami, které vám
podstrkává stále dokola mainstream jako propagandistický nástroj NWO a které jsou často spoluviníky současného stavu!

Nevolte dále strany, volte lidi ze svého okolí, které znáte!
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