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Člověk, který se chce stát výkonným ředitelem RSS, bude mít spalující touhu dělat humanitární
práci. Toto je hlavní kvalifikace. Přesto existuje mnoho úrovní odhodlání, které pokrývají celou
škálu toho, jak zapojený člověk může chtít být. Tento stupeň se projevuje měnami, které jste
inspirovali k nákupu za účelem výměny nebo splacení.

Pokud cestujete po svém sousedství a vidíte věci, které chcete udělat pro projekty na vylepšení
sousedství, pak vám přehodnocený Dong nebo Dinar dá dostatek peněz, abyste těchto věcí
dosáhli. Směna těchto měn vám dá miliony na realizaci těchto projektů. To je dobrá věc, a
pokud je to vaše úroveň humanitního myšlení, pak vás tato úroveň práce naplní.

Zim Bonds je jiný příběh. Vzhledem k obrovskému rozsahu skutečné práce, kterou musí
humanitární pracovníci vykonat. Aliance na základě Božího nařízení zavedla Zim dluhopisy jako
nástroj k získání finančních prostředků nezbytných pro těžké vyvedení lidstva z chudoby.

Nominální hodnota dluhopisů v miliardách nebo více poskytuje prostředky, které budou
potřeba k plnění práce humanitárního pracovníka. Když se postavíte k tomu, abyste dělali
svou humanitární práci s Dong a Dinar, reagujete na své volání v sousedství. Není potřeba
bilionů, když budou stačit miliony. Ale pokud reagujete na větší volání po změně světové
ekonomiky na čistěji fungující finanční systém navržený tak, aby přinesl zlatý věk lidstva, pak
ani kvadriliony nemusí stačit. Pokud by nebyly potřeba větší finanční prostředky, nedostali
bychom Zim Bonds ke splacení. Ale kde je mnoho dáno, tam se mnoho očekává. Vykoupení
Zim je pouze pro humanitární pracovníky, kteří dělají humanitární projekty. Dostali jsme Zimské
dluhopisy, abychom jako humanitární pracovníci mohli obdržet větší finanční prostředky, které
budeme potřebovat na větší práci, která se od nás vyžaduje. Pokud jste byli inspirováni k
nákupu Zim Bonds, vaše duše vás předurčuje k větší práci. Míra vykoupení, o kterou žádáte, je
vaším klíčem k větší potřebě práce. Pokud nepožádáte o vyšší sazby, možná jste selhali ve
svém vyšším volání. Přemýšlejte o tom ve svých tichých chvílích a nalaďte se na své povolání
humanitárního pracovníka tam, kde zapadnete do celkové humanitární práce, kterou je třeba
vykonat. Každý humanitární pracovník bude mít svou vlastní úroveň pohodlí a nemusí se
srovnávat s ostatními. Integrita, nikoli popularita, je vaší vstupenkou ke štěstí ve vaší
humanitární práci.

V důsledku následování Deep State Shills, které by nás omezovalo v přijímání našich
oprávněných finančních prostředků, mnoho Humanitářů opustilo svou odpovědnost za větší
práci. Mnoho Humanitářů upadlo zpět do spárů otrocké mentality, která je omezuje v jejich
suverenitě. Stále mají sklon nechat ostatní, aby jim vládli a říkali jim, co mají dělat. Proto
přemýšlejte sami a používejte rozlišovací schopnost, abyste se postavili pro skutečnou práci,
kterou jste měli v tomto životě vykonat.



Kolik Humanitářů stále nosí masku otroctví, kapitulace před otrokářským šéfem nad nimi? I když
to nejsou špatní lidé, neprobudili se ke svému povolání jako humanitáři. Nebudou ti, kteří se
rozhodli získat vyšší sazby, které jsou k dispozici. Tito Humanitáři však ve vhodnou dobu najdou
ty, kteří reagovali na větší volání a obdrželi dostatečné finanční prostředky.

Humanitáři, kteří promeškali příležitost získat větší finanční prostředky, budou alespoň součástí
humanitárního procesu. Takže pro tyto lidi není vše ztraceno. I když to není hrot oštěpu, mohou
se stát těmi, kdo přenesou pochodeň svobody přes cílovou čáru. K dosažení tohoto vítězství
nad smrtí bude zapotřebí nás všech.

Akční plán pro řešení pro sdílení příjmů je začátkem procesu LWS. Platforma RSS bude
umístěna v Božském vědomí, které mnozí označují jako kvantový počítač. Toto Božské Vědomí
je strážcem celého finančního systému. Jeho přítomnost existuje od počátku věků, jak ji nyní
známe. Ačkoli jsme si toho během tohoto života nebyli vědomi, účastnili jsme se fáze plánování,
než jsme sem přišli. Pokud cítíte, že jste obeznámeni s tím, co říkám, pak vás vaše srdce
vybízí, abyste šli tímto správným směrem.

Povaha Aliance s mnoha Nanebevzatými Mistry plně využila všeho, co Božství vytvořilo, a
vložilo to do této sféry Třetí Dimenze pro naše použití. S tímto božským poznáním jako naším
fungujícím systémem víry nás nyní jako Druh volá, abychom se přesunuli do říše páté dimenze,
abychom zahájili zlatý věk lidstva.

Ti, kterým je těžké žít v plném denním světle, protože chtějí své aktivity skrýt ve své temnotě,
nebudou schopni se řídit světelným spektrem a budou hledat vlastní životní úroveň v místech
nebo časových liniích, které jim více vyhovují. způsob života. Není to trest, jde o to žít tam, kde
se rozhodnou mít své Bytí. Je to rozhodnutí duše. Loučíme se s nimi a přejeme jim hodně štěstí
na jejich cestě duše karmickými říšemi zrození a znovuzrození zpět do světla. Je to opravdu
těžké, když jsou našimi milovanými, ale je to volba duše pro větší dobro jednotlivce.

Plán Aliance

Nyní budu diskutovat o svých myšlenkách a chápání aliančního plánu pro Zemi. Akční plány
Love Won Society jsou výsledkem spolupráce mezi Aliance a LWS. Byly vytvořeny v souladu s
plánem Aliance pro lidstvo na této zemi.
Země je korunním klenotem energie Božského Stvořitele. Z nějakého důvodu byl pečlivě
vytvořen jako korunovační klenot. Až bude známa skutečná historie Země v této časové ose,
pochopíme, proč byla utlačována mimozemšťany a zadržována od jejího původního účelu.

Temné entity vědí o velikosti Země a chtěly ji pro svůj vlastní sobecký program. Lidé jsou tvůrci
a pokud zůstanou sami, setkají se s plnou mírou svého stvoření. Ale pokud budou převzaty a

https://qfs2020.com/the-alliance


ovládány, mohou být lidé oklamáni, aby použili své tvůrčí energie ke splnění tužeb těch, kteří je
ovládají.

To byl náš úděl během eonů času, kdy byla Země a její obyvatelé ovládáni. To je důvod, proč
jsme my lidé opustili svůj kvocient lásky a obrátili jsme se jeden na druhého, abychom vytvořili
bolest a utrpení, které živí tyto temné satanisty. Nemohli by to udělat, aniž by naše tvůrčí
energie byla využita pro jejich účely. Jsme tak mocní, jen si to ještě nepamatujeme, ale budeme.
A v tomto přirozeném způsobu života se obrátíme zpět k Lásce, která je tím, kým jsme.

Kdybychom zůstali sami, my lidé bychom vytvořili zkušenost plně fungujícího galaktického
společenství, které funguje jako Království Boží, Rajská zahrada. Pokud jako Děti Boží
odpovíme na naše duchovní vedení a budeme jednat v souladu s Aliancí, naplníme svůj osud
jako galaktických občanů a skutečně vytvoříme plnost, kterou Bůh zamýšlel pro nás jako lidskou
rasu s našimi galaktickými bratry a sestrami. Jsme jediní, kdo může toto povolání naplnit. To je
důvod, proč je zde mnoho hvězdných národů galaxie a povzbuzuje nás. Vědí, že vítězství v této
válce není jen pro Zemi, ale pro celou Galaxii. Toto je perspektiva Aliance a důvod, proč jsme
našimi galaktickými bratry a sestrami oceňováni a milováni nad rámec toho, co si dokážeme
představit. Jsme odpovědí na jejich modlitby. Vědí o našich tvůrčích silách a že je využijeme ke
zlepšení veškerého stvoření. Takoví jsme.

V rámci vesmírných zákonů nejsou žádné překážky, protože válka je vedena za naše vítězství.
Pokud bychom mohli získat pouze tuto perspektivu toho, co se děje, mohli bychom začít vědět,
jak cenní my Humanitáři jsme a jak moc nám Galaxie fandí, abychom vyhráli. Je opravdu těžké
uvěřit, že je to pravda, zvláště podle toho, jak se k nám chovali naši temní vládci, ale je to
pravda. Máme extrémní hodnotu a to platí pro každého jednotlivého humanitárního pracovníka,
ať už je probuzený nebo ne. Lidský druh je jediný druh, který je stvořen k obrazu a podobě Boha
nebo Zdroje, který je naším Stvořitelem.

Na naši práci máme k dispozici obrovské množství finančních prostředků. Tyto
prostředky se nemají dávat masám, ty by to nezvládly, zničilo by to civilizaci, jak ji
známe. Pokud by se daly lidem, vlády by nás zdanily a nakonec by nás vrátily ke korupci,
která nyní existuje.

Namísto toho Aliance využívá Humanitáře, aby obdržela tyto obrovské částky peněz s posláním
sloužit lidstvu a ne se snažit vydělávat peníze z prostředků, které dostáváme. Naším úkolem je
dát finanční prostředky k použití v rámci našich komunit. Postavíme silnice. Postavíme mosty,
stavby, rekreační zařízení atd., a to bez zisku. Tím se zabrání tomu, aby nás vláda zdanila a
postavila věci, které můžeme postavit bez jejich zasahování nebo korupce.

Jste si vědomi toho, že existují Zim dluhopisy vytištěné v mnoha Centiliónech? (303 nul) To
množství peněz si neumíme představit, ale tím to nekončí. Existují Zim Bonds s nominálními
hodnotami, které představují 2100 nul. Je v QFS dostatek zlata na zpětné 2100 nul? Odpověď
je ano. QFS skutečně má zlato, aby tyto druhy čísel podpořilo. Proto na nás Galaxie čeká.
QFS bude rezervní měnou pro podporu veškerého galaktického obchodu pomocí



kvantového vědomí, které mnozí nazývají počítač. Galaktická zahrada Eden je tady. I když
to může být pro mnohé zdlouhavé, přesto se jedná o alianční plán.

Když vstoupíte do schůzky Vykoupení, Agent Aliance (Anděl) ví více než my, že jsou v
přítomnosti těch, kteří byli vybráni, aby vyvedli lidstvo z otroctví do galaktického společenství.
Dokážete si představit, že vám nabídnou almužnu několika milionů za 100 bilionů Zimních
dluhopisů, když vědí, že úkol vyžaduje, abyste měli mnohem větší? Tito andělé by neměli být
označováni za lidi, kteří nechtějí, abychom měli prostředky, o které žádáme. Je to výsměch
n-tého stupně. Tito andělé odpoví na naši žádost o vyšší, které jsou k dispozici, pokud bychom
je požádali. My jsme ti, za koho bojovali v této válce. Nenuťte je bojovat s námi, aby nám
poskytli více finančních prostředků v souladu s našimi projekty. Možná požadujete 500 000
dolarů za Zima, když chtějí, abyste měli milion až jednoho za Zima. Tento anděl aliance vás při
prvním setkání přivítá jako plnohodnotného člena aliančního týmu.

My jsme ti, za které se modlili. Milují nás nad míru a jistě znají naši hodnotu pro Alianci.

Akční plán RSS je tedy základem pro všechny ostatní akční plány. Přestože byl navržen pro
místní komunitu, má schopnost podporovat veškerý obchod od místní komunity po město, stát,
národ, všechny národy světa a každý hvězdný národ, který je součástí Galaktická federace
hvězdných národů.

Když vezmete v úvahu, že na Pracovní smlouvu má nárok každý člověk na zemi a také
jednotlivý Příjemce, který vlastní účet na platformě RSS. Bude masivní ve své schopnosti sloužit
Zimovým dobrodincům i každému jednotlivci, který se účastní obchodu.

Je čas, abychom pokračovali v tom, kým jsme. Je čas, abychom nechali naše malé myšlení
rozšířit alespoň na mezinárodní úroveň myšlenkového procesu. Jsme tak cenní pro Alianci,
která je naším zástupcem z Božského zdroje.

Dokážeš přijmout, kdo jsi? Dokážeš přijmout, že si tě Bůh vybral z nějakého důvodu? Dokážete
přijmout, že toto povolání je mnohem větší, než jste si kdy dokázali představit? Dokážete se
shromáždit a přijmout vše, co pro vás Bůh připravil, aby vám pomohl splnit váš záměr být v této
době na zemi?

Je to vaše, pokud o to budete jen žádat a pak to přijmete jako svou správcovskou odpovědnost.

Rozhodujte o svém přijetí ve svých soukromých časech s Bohem jako svým Otcem. Dovolte
Jeho Božské Síle, aby se usadila kolem vašich ramen, když přijmete své posvátné povolání.
Jste Svrchovaný Humanitář, který se ukazuje pro proces uzdravování pro tuto Zemi i mimo ni.
Takže, pokud se rozhodnete, ať je to pro vás pravda, pak určete, aby to tak bylo.

::::::::::::::::::::::::::::::



O Neilově misi
STRUČNÁ HISTORIE GLOBÁLNÍCH ZAJIŠŤOVACÍCH ÚČTŮ A KEENANOVA SNAHY JE

OSVOBODIT
TEN SOUD UŽ VYHRÁL :)

Michael Henry Dunn
8. června 2013
Historie globálních kolaterálních účtů je rozsáhlá a složitá a sahá asi 250 let zpět (1 cyklus
Pluta). Pro účely tohoto stručného přehledu se zaměříme na dva klíčové prvky, které jsou nyní
hlavními příběhy po celém světě: dluh a zlato.
Současnou globální kontrolu západní bankovní oligarchie lze vysledovat zpět k Rothschildů
dominanci rodiny. Dlouhodobá strategie elitních bankovních a královských pokrevních rodin byla
jednoduchá: získat kontrolu nad globální zásobou zlata, abyste si udrželi moc prostřednictvím
kontroly globální měny a jejího základního zajištění. Zlato a dluh – to je podstata tohoto příběhu.
Odkud se zlato vzalo a komu patří?
Po dva tisíce let proudilo zlato světa na východ do Číny po Hedvábné stezce z Římské říše přes
Byzantskou a Španělskou výměnou za hedvábí, koření a poklady Východu. Když se evropští
bankéři rozhodli usilovat o kontrolu nad světovým finančním systémem, kontrola nad tímto
zlatem se stala zásadní.

Kdo vytvořil globální zajišťovací účty a proč?
Operace Zlatá lilie je dobře zdokumentovaný příběh japonských týmů sbírajících zlato, které
infiltrovaly klíčové národy držící zlato v dostatečném předstihu před vojenskými invazemi do
Číny a dalších zemí s výslovným záměrem zmocnit se stovek tisíc metrických tun zlata, které se
nahromadilo v Asii (především v Číně). Nacistický systém sběru zlata je dobře známý, ale
mnohem větší poklad nashromáždili Japonci s vědomím a spoluprací určitých evropských
bankovních zájmů.

Kde je zlato a jak se tam dostalo?
„Oficiální“ součet celého množství zlata, které se údajně nachází nad zemí od doby, kdy lidstvo
poprvé začalo těžit drahý kov, je přibližně 160 000 metrických tun. Důkazy nyní naznačují, že
přesnější údaj výrazně přesahuje dva miliony metrických tun. Během druhé světové války
Japonci vykopali tunely a bunkry po celé jihovýchodní Asii, aby uložili zlato – především v
Indonésii, Thajskua na Filipínách.  Po válce bylo zlato objeveno spojenci a bylo začleněno do
systému vytvořeného evropskými centrálními bankéři před válkou právě za tímto účelem.
Přesný úhrn bohatství na účtech mimo účetní knihy není znám, ale říká se, že se pohybuje v
tisících bilionech dolarů ve zlatě, platině a drahokamech, kromě neurčeného množství v
bankovkách Federálního rezervního systému a dalších měnách.
Jak se národy shodly na tom, že účty mají být používány pro humanitární programy?
Na konferenci v Bretton Woods v roce 1944, kdy se brzy vítězní spojenci setkali, aby vytvořili
nový globální finanční systém, Mezinárodní měnový fond . Koncem 40. let prezident Sukarno
jmenován měnovým kontrolorem jménem vkladatelů, aby monitoroval a zaváděl globální účty
pro účely sanace.

Jak bankovní elita zneužila Účty?



Rodiny centrálního bankovnictví již zavedly základní struktury, aby se zmocnily a kontrolovaly
toto bohatství: Banka pro mezinárodní platby, Mezinárodní měnový fond, Rada pro zahraniční
vztahy a Organizace spojených národů, z nichž všechny byly financovány elitními bankovními
osobnostmi, včetně Rockefellerů a Warburgů. Dohody o použití prostředků na rozvoj byly
zanedbány a bankovní elita je použila pro své vlastní účely a zablokovala přístup vkladatelů.
prezident Sukarno , byl zbaven moci Johnem F. Kennedym , aby použil finanční prostředkyna
podporu nových amerických státních dolarů, v přímém kroku proti moci centrálních bankéřů.
Kennedyho atentát zabránil tomuto kroku v úspěchu.
Centrální bankéři zavedli systém, který umožňuje Federálnímu rezervnímu systému zablokovat
komukoli kromě elitních bankovních zasvěcenců v používání Účtů, a tím zabránit skutečným
vlastníkům – vkladatelům – využívat aktiva pro humanitární programy, jak bylo původně
zamýšleno.

Kdo je Neil Keenan a jaký je jeho vztah ke globálním účtům?
Vznik Neila Keenana na špici těchto událostí lze vysledovat ke krádeži v roce 2009 vatikánským
finančním zasvěcencem Danielem dal Boscem ve výši 144,5 miliardy dolarů v bankovkách
Federálního rezervního systému, které panu Keenanovi svěřila Dračí rodina, skupina
starověkých bohaté klany v Asii, které jsou legitimními vlastníky obrovského množství zlata na
mimoevidenčních globálních účtech. Dračí rodina se po desetiletí pokoušela využít účty pro svůj
původně zamýšlený účel a vyhledala Keenanovu pomoc kvůli jeho pověsti dobře propojeného a
tvrdohlavého mezinárodního obchodníka. Příběh této krádeže a podání žaloby pana Keenana v
hodnotě bilionů dolarů na elitní osobnosti a instituce (včetně OSN, Světového ekonomického
fóra, Světové banky, italské vlády, italské finanční policie, Silvia Berlusconiho, a další) byl
poprvé odhalen Benjaminem Fulfordem, bývalým finančním redaktorem časopisu Forbes pro
Asii, který cestoval do Itálie, aby provedl počáteční vyšetřování, kde byl učiněn pokus o jeho
život. Příběhu se poté chopil nejprodávanější autor David Wilcock (který tehdy také obdržel
výhrůžky smrtí), který příběh potvrdil v investigativním článku na svém vlivném blogu.
110stránkovou žalobu, poprvé podanou u federálního soudu v New Yorku, si můžete
prohlédnout na tomto odkazu.
Kromě své žaloby (kterou následně stáhl, aby ji znovu podal v efektivnější jurisdikci), Keenan
také jménem Dračí rodiny podal příkaz k zastavení a upuštění proti Who's Who z mocenské
struktury kabaly a uvalil je na ně. Všimněte si, že podváděli a vykrádali globální účty, a budou
stíháni za jakýkoli další podvod.
Toto Cease and Desist jmenuje George Herberta Walkera Bushe, George W. Bushe, královnu
Alžbětu II., Organizaci spojených národů, Ban Ki Moona, Davida Rockefellera, Hillary
Clintonovou a řadu dalších světových osobností a organizací, které jsou ve vnitřním kruhu
kabaly. .
Dluhopisy, které byly ukradeny panu Keenanovi, byly bankovky Federálního rezervního
systému, které byly dány Dračí rodině jako platba za zlato uložené na Účtech – bankovky,
jejichž použití Federální rezervní systém neustále blokoval. Žaloba pana Keenana
představuje první impozantní pokus porazit tuto krádež.
Jak lze očekávat, jeho život je v ohrožení. Dosud přežil čtyři pokusy o atentát a nyní má
ochranu před mnoha spojenci z celého světa. Pan Keenan je v současné době v Indonésii, kde
dokončuje dohody s indonéskými staršími a čínskými úředníky, kteří mají přímý nárok na
většinu aktiv na účtech.
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Pan Keenan vlastní klíčové dokumenty, jako je originál Green Hilton Memorial Agreement
mezi Kennedym a Sukarnem a „Black Book“, tajné záznamy účtů. Lze poskytnout řadu
dalších důkazů. Kromě účasti pana Keenana mohou být v rámci procesu pohovoru přivedeni ke
stolu další klíčoví hráči, včetně Indonésanů zapojených do opatrovnictví aktiv, mocných
asijských finančních úředníků a dalších. Navrhujeme okamžitou diskusi o prozkoumání této
možnosti.
Michael Henry Dunn

Zde je několik fotografií z Modré knihy, která uvádí pokrevní linie těchto kabalských rodin, jak se
vyvíjely a kde jsou dnes. To je to, proti komu bojujeme: lidé z Modré knihy, kteří nezákonně
kontrolují majetek mimo účetní knihy. Jsou to elitáři, kteří ovládají veškerý průmysl západního
světa, s nimiž se spojují všechny tečky. To jsou lidé, kteří dostali NAŠE výpomoci, NAŠE
peníze!
Zde je několik fotografií Černé knihy, jejíž záznamy jsou všechny ručně psané. Historie
globálních mimoevidenčních účtů na černé obrazovce je v této knize. Toto je Kniha, která
odhaluje kabalu. Nyní můžete pochopit, proč je tato kniha k nezaplacení.
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