
Dejiny NESARA

zostavila Nancy B. Detweiler, M.Ed., M.Div.
17-August-2011

POZNÁMKA: Písanie dejín NESARA vyžaduje vyhľadanie oddelených bodov a snahu spojiť ich
dokopy, aby bola vytvorená pravda. Pôvodné dokumenty zhabané a tí jednotlivci, ktorí sú priamo
zapojení sú stále pod prísnym nariadením o „zapchatí úst“. Ja som použila ako základ dejiny, ktoré
napísal James Rink. Môj výskum si vytýčil dokázať NESARA vyhľadaním pôvodných dokumentov
a článkov, ktoré napísali ľudia s dobrou povesťou, ktoré dokladali všetky princípy. Vložila som tieto
URL pre tieto princípy do Rinkových dejín. Počas mojich vyše 7 rokov výskumu som nenašla nič
čo by vyvrátilo existenciu ZÁKONA NESARA. Internet je nabitý dezinformáciami, ktoré sa dá
výskumom ľahko zamietnuť.

Teraz, keď sú informácie týkajúce sa vládneho/vojenského utajenia mimozemskej prítomnosti vo
verejnom sektore, môžeme vidieť paralely stránok ohľadne NESARA, ktoré mnohí používajú, aby
ju  spochybnili.  Niektoré  z  nich  sú:  úmyselné  utajovanie  informácií,  vládne/vojenské  príkazy
„zapchať  ústa“,  podozrivé  úmrtia  osôb,  ktoré  sa  pokúsili  povedať  pravdu,  ovládanie  médií  a
zničenie životov a povolaní jednotlivcov.

Nabádam každého, aby urobil svoj vlastný výskum a prispel do súboru dokumentovaných dôkazov
o pravde o NESARA.

Teraz je dokonalý čas na to, aby bola NESARA vypustená do sveta!

1892 – Bankári prijali svoj Manifest Bankárov 1892, v ktorom prehlasujú: „My [bankári] musíme
postupovať s obozretnosťou a strážiť každý pohyb, ktorý urobíme, pretože nižší rád ľudí už vykazuje
známky nepokojného pozdvihnutia. Obozretnosť preto káže politiku domnelej poddajnosti ľudovej
vôli kým naše plány budú tak ďaleko zdokonalé, že budeme môcť vyhlásiť naše plány bez strachu z
akéhokoľvek  organizovaného  odporu.  Organizácie  Zväz  Roľníkov  a  Rytieri  Práce  v  Spojených
Štátoch by mali byť starostlivo sledované našimi poverencami, a musíme podniknúť okamžité kroky
pre kontrolu týchto organizácií v našom záujme alebo ich rozložiť... .

Súdy musia byť privolané na našu podporu, musia byť čo najrýchlejšie zozbierané dlhy, vypovedané
cenné papiere a hypotéky. 

Keď  bežní  ľudia stratia  svoje domovy prostredníctvom zákonného procesu,  budú poddajnejší  a
ľahšie  ovládateľní  prostredníctvom  vplyvu  silnej  ruky  vlády  uplatnenej  na  ústrednú  moc
imperiálneho bohatstva pod kontrolou vedúcich finančníkov. Ľudia bez domovov sa nebudú hádať
so svojimi vodcami.“

1907-1917 –  Niekedy  počas  svojho  funkčného  obdobia  medzi  rokmi  1907 a  1917 odhalil  US
poslanec Charles A. Lindbergh, St. z Minesoty Manifest Bankárov 1892 pred US snemovňou, aby
varoval Američanov.

1910 – John. E.  DiNardo, profesor verejnej  politiky a ekonóm na Univerzite Michigan píše vo
svojom článku „Akt Federálnej Rezervy“:  „V noci 22. Novembra 1910 sa stretla malá skupina
splnomocnencov najmocnejších bankárov Sveta … pod závojom najvyššieho utajenia.

V  priebehu  niekoľkých  týždňov  títo  muži  spáchali,  pod  vedením  svojich  pánov,  …  snáď
najkolosálnejší a najničivejší podvod aký bol kedy spôsobený Americkému Ľudu.



Tento ultra-tajný podvod je známy ako Akt Federálnej Rezervy 1913 … . Akt Federálnej Rezervy
1913 zosnoval zákony, ktoré mali byť podsunuté Snemu Ľudu Spojených Štátov, ktoré oprávnili a
poverili tajný spolok vládnúcich Svetových bankárov, aby TLAČIL MENU SPOJENÝCH ŠTÁTOV, o
uchvátení  jednoznačného nariadenia našej  Ústavy,  ktoré oprávňuje LEN VLÁDU SPOJENÝCH
ŠTÁTOV, aby tlačila a razila menu. Toto svetové bankové impérium využilo svoju ukradnutú
moc tlačiť,  zo  vzduchu,  papierovú menu,  ktorá  v  žiadnom prípade  nepredstavuje  zlaté  a
strieborné zásoby, ktoré má pravá mena predstavovať.“

1913 – Akt Federálnej Rezervy 1913. Úplný text Aktu je možné zhliadnuť na:
http://www.llsdc.org/attachments/files/105/FRA-LH-PL63-43.pdf

1933 – 1934 – Pred 1933 boli Bankovky Federálnej Rezervy kryté zlatom. Toto sa zmenilo s
novým zákonom: Parlamentný Záznam, 9.Marec 1933 HR 1491 str. 83. „Podľa nového zákona sú
peniaze  vydané  bankám  výmenou  za  vládne  obligácie,  zmenky,  platobné  príkazy,  bankovky,
obchodné akcepty a bankové akcepty.  Peniaze budú mať hodnotu 100 centov za dolár, pretože sú
kryté dopropisom národa. Budú predstavovať  zálohu na všetky domovy a ostatný majetok
všetkých ľudí národa.“

Manifest Bankárov sa viaže s Dokumentom U.S. Senátu Č. 43, 73. Kongres, 1. Sedenie (1934), v
ktorom  sa  hovorí,  „Konečné  vlastníctvo  všetkého  vlastníctva  v  Štáte;  osobné  tak-zvané
„vlastníctvo“ je len z poverenia Vlády, t.j. zákon, činiaci púheho „užívateľa“a užívanie musí byť
schválené zákonom a podriadené nevyhnutným potrebám Štátu.“

1970e roky – Federálna Hypotéková Banka protiprávne vypovedala hypotéky roľníkom naprieč
celým Stredozápadom. V každom z týchto prípadov boli farmári podvedení bankármi so schválením
Systému Federálnej Rezervy. Tieto súdne prípady sa nakoniec stali známe ako Program Nárokov
Roľníkov.

1978 – Starší roľník na ranči v Colorado si kúpil statok od Federálnej Hypotékovej Banky. Potom
ako umrel prešiel jeho majetok na jeho syna Roy Schwasinger, Ml., ktorí bol vyslúžilí vojenský
generál.  Čoskoro potom sa na jeho pozemku objavili  úradník Federálnej  Hypotékovej  Banky a
Federálny Maršal a informovali ho, že banka skonfiškovala jeho farmu a prikázali mu odísť do 30
dní. Bez jeho vedomia jeho zosnulý otec podpísal pripomienku v zmluve, ktorá v prípade smrti
vypožičiavateľa vrátila majetok späť Federálnej Hypotékovej Banke.

Zneuctený Roy E. Schwasinger, Ml. Zahájil skupinovú žalobu na Denverskom Federálnom Súde.
Žiadosť  bola  zamietnutá  na  základe  nesprávneho  podania.  Toto  podnietilo  pátranie  Roya
Schwasingera po vnútornej prevádzke bankového systému.

1982 – Roy Schwasinger dostal zmluvy od US senátu a neskôr Najvyššieho Súdu, aby prešetril
bankový podvod. Ale pretože bol  pod prísnym príkazom ne-odhalenia nemal dovolené povedať
médiám čo objavil. V neskorých 80ich rokoch začal zdieľať svoje poznanie s ostatnými vrátane
vojenských pracovníkov s vysokými hodnosťami, ktorí mu pomohli dosiahnuť súdne konanie pre
žalobu vo verejnom záujme proti federálnej vláde. 

Prvý sled týchto súdnych konaní začal uprostred 1980ich rokov keď William a Shirley Baskerville z
Fort Collins, Colorado boli zapojení v prípade bankrotu s Prvou Medzištátnou Bankou Fort Collins;
ktorá sa sa snažila skonfiškovať ich statok. V reštaurácii ich právnik informoval, že im už nebude
môcť ďalej pomáhať a odišiel. Roy Schwasinger, ktorý náhodou započul rozhovor ponúkol svoju
radu o tom ako sa odvolať s prípadom na bankrotovom súde. Takže v 1987 zahájili žalobu (Prípad
Č. 87-C-716) s Okresným Súdom Spojených Štátov v Colorado.



1988 – 3.Novembra 1988 Federálny Súdny Systém v Denveri nariadil, že banky naozaj podviedli
Baskervillov a súdne nariadil zvrátiť jeho rozhodnutie o bankrote. Ale keď zhabaný majetok nebol
vrátený  zahájili  nový  súdny  proces.  Nakoniec  sa  23  ďalších  farmárov,  rančerov  a  Indiánov
podveených rovnakým spôsobom pridalo ku prípadu.

V  týchto  prípadoch  banky  zhabali  majetky  s  použitím  podvodných  metód  ako  účtovaním
nehoráznych úrokov, protiprávnym zhabaním alebo nepripisovaním platieb hypoték na ich účty ako
by mali ale namiesto toho ukradli platby za hypotéku pre seba a spustili skonfiškovanie majetku.
Potom ako sa im minuli  peniaze pokračovali  vo svojom boji  bez pomoci právnikov. S nejakou
pomocou Zväzu Roľníkov bol zahájený nový súdny proces proti Federálnej Hypotékovej Banke a
Systému Farmers Credit. Prípad Č. 92-C-1781

Okresný Súd rozhodol v ich prospech a prilkázal  bankám vrátiť  ukradnuté majetky s pomocou
Federálnych Maršalov alebo Národnej Gardy. Ale keď neboli uskutočnené žiadne platby, roľníci
vyhlásili nútený Bankrot Kapitola Sedem proti Federálnej Hypotékovej Banke a Systému Farmers
Credit.  Banky sa odvolali  na svoj prípad, pričom trvali  na tom, že nie sú podnik ale federálna
agentúra a preto nie sú zaviazané platiť škody.

Preto právnický tím roľníkov zvolil novú stratégiu. Podľa listiny Federálnej Hypotékovej Banky
1933 nemali povolené robiť pôžičky priamo uchádzačom, ale mohli len kryť pôžičky ako ručiteľ v
prípade nedostatku.  Pretože Federálna Hypotéková Banka porušila  toto pravidlo,  právnický tím
roľníkov dokázal úspešne žalovať banku za škody.

Správa o súdnom procese sa začala šíriť; právnický tím naučil ďalších ako bojovať so zhabaním a
pomohol im tiež zahájiť súdne procesy (Prípad Č. 93-1308-M). Slávne osobnosti ako Willie Nelson
sa pridali ku prípadu a pomohli zarobiť peniaze počas „Farm aid“ koncertov.

Prípad Baskerville sa teraz stal Súdny Proces Skupinovej Žaloby Požiadaviek Roľníkov. Z obavy
pred právnym rozvetvením vláda oplácala proti roľníkom tým že im vyrúbila buď kruté IRS dane
alebo  uväznením  právnického  tímu  na  základe  neopodstatnených  obvinení.  Keď  si  roľníci
uvedomili,  že  na  nich  bolo  nečestne  zaútočené,  v  súdnej  sieni  mali  vojenských generálov  ako
Generál Roy Schwasinger, aby sa uistili, že podplatení sudcovia budú hlasovať v súlade s ústavným
právom.

Roľníci,  ktorí  teraz  mali  za  sebou  veľký  tím  bystrých  ľudí  zákona  zahájili  nový  prípad,  aby
vyžadovali ďalšie odškodné od podvodných pôžičkových aktivít Systému Farmers Credit.

Vláda  sa  snažila  urovnať,  ale  už  stratili  veľa  prípadov  a  teraz  tiež  prehrávali  žaloby.  Bolo
zozbieraných  stále  viac  dôkazov.  Podľa  Národného  Bankového  Aktu  musia  všetky  banky
registrovať  svoje  listiny  vo  Federálnom  a  Štátnom  úrade  Záznamov,  ale  žiadna  z  bánk  tomu
nevyhovela, čo umožnilo právnickému tímu žalovať Systém Farmers Credit. Farmers Credit Systém
nie len že nebol autorizovaný pre podnikanie Americkou Bankovou Asociáciou, ale tak isto ani
kvázi  vládne  organizácie  ako Federalálna  Administrácia  Bývania,  Oddelenie  Byvania  a  Rozvoj
Miest a dokonca ani Banka Federálnej Rezervy.

Súdny Proces Nároky Farmárov bol vyhodený zo súdu na každej úrovni so zámerne zničenými
záznamami. Príklad týchto súdnych prípadov je možné vidieť na:
http://openjurist.org/25/f3d/1055/baskerville-jb-v-federal-land-bank-na

1990e roky – V skorých 1990ich rokoch Roy Schwasinger preniesol prípad pred Najvyšší  Súd
Spojených Štátov. Niečo z obsahu tohto prípadu je zapečatené pred verejnými orami, ale väčšinu z
neho je možné dnes vidieť.



Sudcovia Najvyššieho Súdu USA rozhodli, že nároky Jednoty Roľníkov boli vskutku platné, preto
všetok majetok, ktorý zhabal Systém Farmers Credit bol protiprávny a všetci tí, ktorým bol zhabaní
by mali dostať  odškodné. Naviac rozhodli, že US federálna vláda a banky podviedli roľníkov a
všetkých US občanov o obrovské sumy peňazí a majetku. Naviac, súd rozhodol o šokujúcej pravde,
že IRS (Daňový úrad) je Trust z Puerto Rico. Čítajte viac na:
http://www.supremelaw.org/sls/31answers.htm
Naviac súd rozhodol, že Federálna Rezerva je protiprávna: 
http://www.save-a-patriot.org/files/view/frcourt.html
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10489
http://www.apfn.net/doc-100_bankruptcy27.htm

Že nárok na daň z príjmu bol schválený len v štyroch štátoch a preto to nebol právoplatný nárok, že
IRS kód nebol schválený do „Pozitívneho Zákona v Kóde Federálnych Smerníc. Pozitívny Zákon =
Zákony, ktoré boli schválené správne zriadeným a uznaným rezortom vlády. 
http://www.givemeliberty.org/features/taxes/notratified.htm

Že US vláda protiprávne zhabala domovy farmárov s  pomocou federálnych agentúr.  Nezvratný
dôkaz bol predložený vyslúžilým agentom CIA. Poskytol svedectvo a záznamy o protiprávnych
aktivitách bánk a ďalšie dôkazy, že nároky Jednoty Farmárov boli vskutku právoplatné. Následky
takého rozhodnutia boli hlboké. Všetko zlato, striebro a nároky na majetok zhabané Federálnou
Rezervou a IRS musia byť vrátené ľuďom.

Právny tím vyhľadal pomoc od malej skupiny dobrotivých vizionárov, skladajúcej sa z politikov,
vojenských  generálov  a  obchodníkov,  ktorí  tajne  pracovali  na  obnovení  ústavy  od  prostriedku
1950ich rokov. Akosi sa stalo, že štvorhviezdičkový generál US armády v ich radách dostal „titul“ a
„príjemca“ pôvodného Bankrotu Spojených Štátov 1933.

Keď  bol  prípad predložený pred US Najvyšší  Súd,  rozhodli  v  jeho prospech,  dali  Armádnemu
Generálovi právo nad Spojenými Štátmi, Inc. Právna činnosť potom prešla ku Finančnej Komisii
Senátu a Senátorovi Sam Nunn, ktorý pracoval s Roy Schwasingerom.

1991 – S pomocou tajného kongresového a politického tlaku Prezident George H.W. Bush vydal
nariadenie  prezidenta  23.Okt.1991,  ktoré  poskytlo  ustanovenie  umožňujúce  komukoľvek  kto  si
nárokoval proti federálnej vláde, aby dostal platbu, pokiaľ to je v pravidlách pôvodného formátu
prípadu. Môžete si prečíta nariadenie prezidenta Č. 12778 na URL 
http://www.doh.state.fl.us/ig/ADR/Federal_Laws/FederalExecutiveOrder.pdf

Podľa Unesenia o Federálnej Rezerve z 1913 musia byť všetky prítomné a následné dlhy voči US.
Pokladnici prevzato Federálnou Rezervou. A tak právny tím požiadaviek roľníkov mohol použiť to
nariadenie prezidenta nie len aby prinútili Federálnu Rezervu vyplatiť škody v zlatom krytej mene,
ale  tiež  im  umožnilo  získať  právne  vlastníctvo  nad  bankrotom  Spojených  Štátov,  Inc.  Na
inkasovanie škôd právny tím roľníkov použil nejasnú prílohu ku 14emu dodatku, ktorej si väčšina
ľudí nie je vedomá. Po občianskej  vojne vláda dovolila vláda občanom nárokovať  si  platbu od
každého  kto  utrpel  škody  ako  následok  toho,  že  Federálna  Vláda  zlyhala  pri  ochrane  svojich
občanov pred ublížením alebo škodami cudzej vlády.. Prezident Grant zapečatil túto prílohu pred
verejným zrakom ale niekto z právnického tímu roľníkov sa ho nejako zmocnil. 

Ak si to prečítate pozorne, bližšie určuje škody cudzej vlády. Tá zahraničná vláda je korporátna
federálna  vláda,  ktorá  sa  pretvarovala  verejnosti  ako  ústavná  vláda.  Viď
http://www.freerepublic.com/focus/f-news/813840/posts pre  vysvetlenia.  Spomeňte  si  toto  siaha
späť  do  Organického  Uznesenia  1871  a  Uznesenia  o  obchodovaní  s  Nepriateľmi  1933,  ktoré



definovali všetkých občanov ako nepriateľských bojovníkov po federálnym systémom známym ako
Spojené Štáty. Sudcovia a právnický tím roľníkov rozpoznali akou diabolskou a skazenou sa stala
naša federálna vláda a aby tomu čelili pridali do postavenia nejaké zaopatrenia, aby priviedli vládu
späť pod kontrolu.

a. Za prvé budú musieť byť vyplatení s použitím právoplatnej meny, krytej zlatom a striebrom ako
určuje ústava. Toto by vylúčilo infláciu a víriace ekonomické cykly vytvorené Systémom Federálnej
Rezervy. Pozri Článok 1, Sekcia 10 Ústavy USA.
b. Za druhé bude od nich vyžadované vrátiť sa späť ku všeobecnému právu namiesto námorného
práva pod vlajkami so zlatým lemom. Pod všeobecným právom ak nie je spôsobená žiadna škoda
alebo ublíženie, potom to nie je poškodenie zákona. Toto by odstránilo milióny zákonov, ktoré sú
používané na ovládanie más a ochranu skazených politikov.
c. Za posledné IRS bude musieť byť rozpustená a nahradená národnou daňou z predaja. Toto je
základ Zákona NESARA.

Keď sa právnický tím konečne urovnal na sume, každý jednotlivec by dostal priemerne 20 miliónov
dolárov  za  nárok.  Násobené  celkovým počtom 336,000  nárokov ktoré  boli  zahájené  proti  US.
Federálnej Vláde, celková výplata by vyšla na ohromných 6.6 biliónov dolárov. Najvyšší Súd USA
uložil na prípad nariadenie o „zapchaní úst“, vyradil všetky informácie z Federálneho Registra a
umiestnil všetky záznamy v archívoch Najvyššieho Súdu. Do toho bodu uchovával Senátor Sam
Nunn záznamy o Prípade Baskerville  vo svojej  kancelárii.  Bola uzavretá mimosúdna dohoda a
rozhodnutie zapečatila Janet Reno. Pretože bolo prípad zapečatený, žalobci nemôžu zdieľať súdne
dokumenty do mediálnych výstupov bez porušenia dohody, ale predsa môžu povedať ostatným o
súdnom konaní. To je dôvod prečo ste o tom pravdepodobne nepočuli.

1991 – Roy Schwasinger išiel pred komisiu senátu, aby predložil dôkazy o zločineckej činnosti
bánk a vlád. Informoval ich o tom ako Korporácia Spojených Štátov bola naviazaná na zriadenie
Nového  Svetového  Rádu  čo  by  nastolilo  fašistickú  ceslosvetovú  vládu,  ktorú  by  ovládali
medzinárodní bankári.

1992 – Bola daná dokopy pracovná skupina zložená z vyše 300 vyslúžilých a 35 aktívnych US
vojenských  dôstojníkov,  ktorí  silne  podporovali  ústavné  právo.  Táto  pracovná  skupina  bola
zodpovedná  za  vyšetrovanie  vládnych  úradníkov,  zástupcov  kongresu,  sudcov  a  Federálnej
Rezervy. 

* Šéf Námorných Operácií, Admirál Jeremy Boorda
* Generál David McCloud
* Bývalý Riaditeľ CIA, William Colby

Odhalili všeobecné praktiky úplatkárstva a vydierania páchané senátormi aj sudcami. Zločinecká
aktivita bola bola taká prudká, že len 2 z 535 členov kongresu boli vyhlásení za čestných. Ale čo je
dôležitejšie,  vykonali  vôbec  prvý  audit  Federálnej  Rezervy.  Federálna  Rezerva  bol  zvyknutá
vydávať príkazy politikom a nemal v úmysle byť auditovaná. Avšak keď boli informovaní, že na ich
úrady bude v prípade nutnosti vykonaná vojenská razia, vyhoveli vyšetrovaniu. Po preskúmaní ich
súborov našli armádni dôstojníci 800 biliónov dolárov na účtoch, ktoré mali byť použité na národný
dlh. A na rozdiel od propagandy federálnej vlády tiež objavili tiež, že väčšina národov v skutočnosti
dlží peniaze Spojeným Štátom a nie naopak.

Tieto skryté bilióny boli potom skonfiškované a umiestnené na účty Európskych bánk, aby vytvorili
obrovské rezervy potrebné na vyplatenie nárokov skupinovej žaloby roľníkov. Neskôr by sa tieto
peniaze mali stať základom programov hojnosti.



Napriek týmto smrtiacim ranám Prezident George H.W. Bush a ilumináti pokračovali vo svojich
plánoch na globálne zotročenie.

1992  –  V Auguste  1992  vojenskí  dôstojníci  konfrontovali  Prezidenta  Busha  a  požadovali  aby
podpísal  dohodu,  že  vráti  Spojené  Štáty  ku ústavnému zákonu a  prikázali  mu,  aby nikdy viac
nepoužíval výraz Nový Svetový Rád. Bush predstieral, že spolupracuje, ale tajne plánoval, že aj tak
dosiahne Nový Svetový Rád podpisom Nariadenia Prezidenta 25-Decembra-1992, ktoré by natrvalo
zavrelo všetky banky, čo by dalo Bushovi zámienku na vyhlásenie stanného práva.
V zmätku stanného práva Bush zamýšľal uviesť novú ústavu, ktorá by udržala každého kto je práve
v úrade v rovnakom postavení po 25 rokov a odstránila by všetky práva voliť nových úradníkov.
Vojsko zasiahlo a zabránilo Bushovi podpísať to Nariadenie Prezidenta.

1993 – V 1993 sa členovia Najvyššieho Súdu, istý členovia kongresu a predstavitelia Clintonovej
vlády  stretli  s  vysoko  postavenými  US  vojenskými  dôstojníkmi,  ktorí  požadovali  návrat  ku
ústavnému  právu,  reformy  bankového  systému  a  finančné  odškodnenie.  Súhlasili,  že  vytvoria
proces nároku statkov, ktorý by umožnil právnemu tímu zriadiť stretnutia po celej krajine na úrovni
prostých ľudí, aby pomohli ohláseným nárokom ostatných a vzdelávať ich o súdnom konaní. Mohlo
byť uskutočnené nárokovanie škody na akúkoľvek pôžičku vydanú finančnou inštitúciou za všetky
zaplatené úroky; vyvlastnenia; advokátske a súdne poplatky; IRS dane alebo záložné práva; dane za
nehnuteľnosti  a  majetok;  mentálny a  emocionálny stres  spôsobený stratou majetku;  so  stresom
súvisiacu zlobu ako samovražda alebo rozvod;  a dokonca mohli  byť  nárokované tiež zatykače,
uväznenie a testy.

1994 – Ale Clintonova vláda podkopala ich snahy tým, že pre nároky fariem vyžadovala použitie
zvláštneho formulára navrhnutého vládou. Tento formulár uvalil administratívny poplatok $300 za
každú žiadosť, čo bolo neskôr v 1994 použité ako základ pre zatknutie vodcov právnického tímu
vrátane Roy Schwasingera.
Vláda sa tak bála, že čo by povedali počas svojho súdneho konania v Michigane, že boli podniknuté
zvláštne  kroky  na  utajenie  pravej  povahy  prípadu.  Zamestnanci  okresného  súdu  nemali  počas
priebehu  súdneho  procesu  dovolené  pracovať  medzi  Pondelkom  a  Štvrtkom.  A vonku  okolo
súdneho domu sa rojili FBI agenti, ktorí bránili médiám a návštevníkom zistiť čo sa deje.

Obťažovanie  a  represie  vlády narastala,  mnohí  boli  poslaní  do väzenia  alebo zavraždení  počas
väznenia.  Napriek tomu,  že  bol  chránený svojimi vojenským personálom bol  vojenský generál,
ktorý získal pôvodnú 1933 Zmluvu o Bankrote Spojených štátov, uväznený, zabitý a nahradený
klonom.  Tento  klon  bol  potom  použitý  ako  maketa,  aby  bolo  zabránené  vyplneniu  ďalších
požiadaviek. (Ja nie som kvalifikovaná hovoriť o fakte ľudských klonov; avšak to že existujú je
medzi tými, ktorí študujú aktivity v zákulisí, značne široko prijímaný fakt. Môžete si prečítať viac
na:  http://www.questacon.edu.au/indepth/cloning/arguments_against_cloning.html Nedovoľte,  aby
myšlienka na klony riadiace vládu, spôsobila, že odmietnete zvážiť vierohodnosť tejto histórie. Ako
sa pravda vynára, budeme šokovaní z mnohého čo budeme počuť.)

Počas Clintonovej administratívy zdržalo vojsko mnohé Clintonove federálne vymenovania kým si
boli  istí,  že  títo  jednotlivci  pomôžu obnoviť  ústavné  právo.  Jedna z  takých jednotlivcov,  ktorá
sľúbila uskutočniť nutné zmeny bola Hlavná Štátna Zástupkyňa Janet Reno.

1993 – V zhode s rozhodnutím Najvyššieho Súdu 3-Júna-1993 Janet Reno vyslala jednotky Delta
Force a Navy Seals do Švajčiarska, Anglicka a Izraelu, aby znova dobyli bilióny dolárov zlata, ktoré
ukradol Systém Federálnej Rezervy zo strategických zlatých rezerv. Tieto národy spolupracovali s
raziou, pretože dostali sľub, že ich dlhy, ktoré dlžili Spojeným Štátom budú zrušené a pretože ľudia,
ktorí ukradli peniaze od Spojených Štátov tiež ukradli peniaze aj od ich národov.
Tieto  drahé  kovy  majú  byť  použité  na  novú menu  krytú  vzácnymi  kovmi.  Teraz  sú  bezpečne



uložené v Komplexe Norad v Colorado Springs, Colorado a štyroch ďalších trezoroch. Čin Janet
Reno tak rozzúril vyššie miesta, že to malo za následok jej smrť. Potom bola nahradená klonom a
bolo to toto stvorenie, ktoré bolo zodpovedné za zakrývanie rôznych Clintonovych škandálov.

Aby bol Tajomník U.S. Pokladnice Robert Rubin udržaný v zhode, bol tiež naklonovaný. Po zbytok
svojho funkčného obdobia  Reno aj  Rubin dostávali  svoje  platy od Medzinárodného Menového
Fondu ako zahraniční zmocnenci a nie od U.S. Pokladnice. Napriek týmto činom právnický tím
pokračoval vo svojom boji zatiaľ čo sa snažil vyhnúť preliatiu krvi a veľkej revolúcii. Po 1993 bolo
meno procesu nárokov roľníkov zmenené na Bankové Nároky. Medzi 1993 a 1996 U.S. Najvyšší
Súd  požadoval  od  U.S.  občanov  aby  registrovali  „Bankové  Nároky“  na  inkasovanie  škôd
vyplatených Oddelením U.S. Pokladnice. Tento proces bol UZAVRETÝ v 1996.

Počas  tejto  doby  U.S.  Najvyšší  Súd  priradil  jedného  alebo  viac  Sudcov,  aby  sledovali  postup
rozhodnutí.  Tí  získali  pomoc  odborníkov  v  ekonomike,  peňažných  systémoch,  bankovníctve,
ústavnej  vláde  a  práve,  a  mnohých  ďalších  súvisiacich  oblastiach.  Títo  sudcovia  vybudovali
koalície podpory a pomoci s tisíckami ľudí po celom svete; známe ako „Bieli Rytieri.“ Výraz „Bieli
Rytieri“  bol  zapožičaný  zo  sveta  veľkého  obchodu.  Odkazuje  na  zraniteľnú  spoločnosť,  ktorú
zachránení pred ovládnutím nepriateľmi korporácia alebo bohatý človek – Biely Rytier.

Na  zavedenie  požadovaných  zmien  päť  Sudcov  strávilo  roky  vyjednávaním  o  tom  ako  sa
uskutočnia refomy. Nakoniec sa dojednali na istých dohodách, tiež známych ako  Akordy, s U.S.
vládou,  vlastníkmi  Banky  Federálnej  Rezervy,  Medzinárodným Menovým Fondom a  Svetovou
Bankou, a s množstvom ďalších krajín vrátane Spojeného Kráľovstva a krajín Euro Zóny. Pretože
U.S. bankové reformy budú mať dopad na celý svet; museli byť zapojené MMF, Svetová Banka a
ďalšie  krajiny.  Reformy  vyžadujú,  aby  Federálna  Rezerva  bola  pohltená  Oddelením  U.S.
Pokladnice a podvodné aktivity banky musia byť  zastavené a musia byť  uskutočnené platby za
minulú škodu.

1998 – Vojenskí generáli, ktorí sa pôvodne podieľali na procese nárokov roľníkov si uvedomili, že
sudcovia US Najvyššieho Súdu nemajú žiadny záujem zavieť  Akordy. Tak sa rozhodli, že jediný
spôsob ako zaviesť reformy bolo prostredníctvom zákona, ktorý prejde kongresom.

1999 – 75 stránkový dokument známy ako Zákon Národnej Ekonomickej Bezpečnosti a Reformy
(National Economic Security and Reformation Act – NESARA) bol predložený kongresu, kde stál
bez povšimnutia takmer rok.

2000 – Raz neskoro večer 9-Marca-2000 doručili Delta Force a Navy SEALs do vlastných rúk
15 členom US Senátu a US Domu, ktorí  boli  sponzormi a ko-sponzormi NESARA písané
zvolanie kvóra  (kvórum = parlamentná procedúra na zvolanie najmenšieho uznášania schopného
zboru).  Okamžite  boli  odprevadení  Delta  Force  a  Navy  SEALs  do  svojich  príslušných
hlasovacích  komôr,  kde  schválili  Zákon  Národnej  Ekonomickej  Bezpečnosti  a  Reformy
(NESARA). 
Týchto 15 členov kongresu boli jediní ľudia právne schopní vykonávať úrad v súlade s pôvodným
13im doplnkom. Spomeňte si Britskí vojaci zničili kópie Dodatku Titulov Vznešenosti (Titles of
Nobility  Amendment  =  TONA) vo voje 1812 pretože to  bránilo  komukoľvek kto mal  väzby s
korunou Anglicka, aby zastával verejný úrad.

NESARA je najprelomovejšia reformácia, ktorá zametie nie len touto krajinou ale našou planétou v
celých dejinách. Tento zákon skoncuje s Bankou Federálnej Rezervy, IRS (Daňový úrad), tieňovou
vládou a oveľa viac.
NESARA zavádza nasledujúce zmeny:
1. Vynuluje všetky kreditné karty, hypotéky a ďalšie bankové dlhy kvôli protiprávnym bankovým a



vládnym aktivitám. Toto je najhoršia nočná mora Federálnej Rezervy a „oslava“ alebo odpustenie
dlhu.
2. Zruší daň z príjmu
3. Zruší IRS. Zamestnanci IRS  budú presunutí do oblasti daní z národných predajov US Pokladnice
4. Vytvorí 14% jednotnú daň z predaja pre vládu len na ne-základné nové veci. Inými slovami,
potraviny a lieky nebudú zdanené; ani použité veci ako staré domovy
5. Zvýši podporu pre starších občanov
6. Vráti Ústavný Zákon na všetky súdy a právne záležitosti.
7. Obnoví pôvodný Dodatok Titulu Vznešenosti
8. Zriadi nové Prezidentské a Kongresové voľby do 120 dní po oznámení NESARA. Dočasná vláda
zruší Národné stavy núdze a vráti nás späť do ústavného práva.
10. Vytvorí novú dúhovú menu US Pokladnice krytú vzácnymi kovmi zlatom, striebrom a platinou,
čím skončí bankrot Spojených Štátov, ktorý začal Franklin Roosevelt v 1933.
11. Zakáže predaj Amerických rodných listov ako obligácií hnuteľného majetku US Ministerstva
Dopravy
12. Spustí nový US Pokladničný Bankový Systém v súlade s Ústavným Právom
13. Odstráni Systém Federálnej Rezervy. Počas prechodného obdobia bude mať Federálna Rezerva
dovolené pracovať bok po boku s US pokladnicou po dobu jedného roka za účelom odstránenia
všetkých záznamov Federálnej Rezervy s z peňažných zásob.
14. Obnoví finančné súkromie.
15. Znova vyučí sudcov a právnikov v Ústavnom Práve
16. Ukončí všetky útočné vojenské akcie US vlády po celom svete
17. Vyhlási mier na celom svete
18. Uvoľní obrovské sumy peňazí na humanitárne účely
19.  Umožní  uvoľnenie  vyše  6000  patentov  potlačených  technológií,  ktoré  boli  zadržané  pred
verejnosťou pod rúškou národnej bezpečnosti, vrátane zariadení na voľnú energiu, antigravitáciu a
zvukové prístroje na liečenie.

10-Október-2000 – Pretože klon Prezidenta Clintona nemá záujem podpísať uzákonenie NESARA,
10-Októbra-2000, pod nariadením US vojenských generálov a elitných jednotiek Naval Seals a
Delta Force zaútočili na Biely Dom a s namierenými zbraňami donútili Billa Clintona, aby
podpísal NESARA.
Počas tejto doby mali Tajná Služba a pracovníci bezpečnosti Bieleho Domu príkaz nezasahovať,
boli odzbrojení a mali dovolené sledovať túto udalosť pod nariadením o „zapchaní úst“.

Od  samotného  počiatku  Bush  St.,  korporátna  vláda,  hlavné  bankové  domy  a  Carlyle  group
oponovali  NESARA. Aby udržali  utajenie,  podrobnosti  prípadu a číslo  spisu boli  zapečatené  a
revidované v oficiálnom kongresovom registry, aby zrkadlili pamätnú mincu a potom bol nedávno
znova revidovaný. To je dôvod prečo nie sú žiadne verejné Kongresové Záznamy a prečo hľadanie
tohto zákona neprinesie správne podrobnosti kým reformácie nebudú zverejnené.

Členovia kongresu neodhalia NESARA, pretože dostali príkaz od sudcov US Najvyššieho Súdu
zapierať  jeho existenciu alebo čeliť  zrade trestateľnej  smrťou.  Niektorí  členovia  Kongresu boli
skutočne obvinení marením Keď sa Senátor z Minesoty Paul Wellstone chystal porušiť príkaz na
„zapchanie úst“, jeho malé osobné lietadlo havarovalo a pričom bola zabitá jeho žena, dcéra a on.

Ak  strach  nestačí  na  udržanie  Washingtonu,  peniaze  stačia.  Mocenská  elita/tajná  vláda  bežne
ponúka úplatky vládnym/vojenským úradníkom. 

Nie  je  prekvapením,  že  na  internete  je  možné  nájsť  veľa  dezinformácií  o  NESARA.  Článok
Wikipedie  je  totálna  dezinformácia.  Listina  NESARA  Dr.  Harvey  Francis  Bernarda  –  bola
odmietnutá kongresom v 1990ich rokoch. Dr. Barnard bol systémový filozof a po roky sa snažil



získať záujem Kongresu o jeho návrh peňažnej reformy. Svedectvo blízkeho priateľa Dr. Barnarda,
Darella Andersona je možné si prečítať na:
 http://www.simpleliberty.org/bookshelf/draining_the_swamp.htm 
Tiež si  môžete prečítať  články od Darell  Andersona na tej  stránke.  Obaja muži  mali  záujem o
peňažnú reformu.

11-September-2001 – Ďalší krok v oznámení NESARA svetu, ale nie je to ľahká úloha. Mnoho
mocných skupín sa snaží zabrániť zavedeniu NESARA.

Zákon NESARA vyžaduje, aby bolo aspoň raz za rok vynaložené úsilie oznámiť zákon verejnosti.
Súčasní sudcovia US Najvyššieho Súdu riadia komisiu, ktorá je poverená oznámením NESARA.
Títo Sudcovia využívajú svoju celkovú autoritu aby tajne sabotovali oznámenie NESARA.

V 2001  po  mnohých  vyjednávaniach  sudcovia  Najvyššieho  Súdu  prikázali  107.  Kongresu  aby
schválil rozhodnutia potvrdzujúce NESARA. Toto sa udialo 9-Septembra-2001, jedenásť mesiacov
potom ako sa  NESARA stal  zákonom.  10-Septembra-2001 prišiel  George Bush St.  do Bieleho
Domu,  aby  viedol  svojho  syna  ako  blokovať  oznámenie.  Nasledujúci  deň,  11-Septembra  o  10
predpoludním Východného Času mal  Alan Greenspan oznámiť  nový US Pokladničný Bankový
Systém, odpustenie dlhu všetkým občanom US a zrušenie IRD ako prvú časť verejných oznámení
NESARA.

Tesne pred oznámením o 9 doobeda, Bush St. nariadil demolíciu Dvojičiek Svetového Obchodného
Centra, aby zabránil medzinárodným bankovým počítačom na Poschodiach 1 a 2 v Severnej Veži
spustiť nový US Pokladničný Bankový Systém. Výbušniny vo Svetovom Obchodnom Centre boli
umiestnené agentmi a odpálené na diaľku z Budoby 7, ktorá bola demolovaná neskôr v ten deň, aby
boli zamietnuté stopy po ich zločine.

V  udalosti  preletu  na  doručenie  nákladu  výbušnín  do  Pentagonu  bola  použitá  technológia
pilotovania  na  diaľku  na  presné  miesto  nového  Námorného  Veliteľského  Strediska  Bielych
Rytierov, ktorí celonárodne koordinovali aktivity podporujúce zavedenie NESARA. Po umŕtvení
oznámení NESARA George Bush St. uťal hlavu nádejám návratu vlády späť ľuďom.

Po 10 rokov bol život v USA a mnohých ďalších krajinách riadený hraným teroristickým útokom a
jeho dôsledkami. Zriedka prejde odvtedy deň keď nepočujeme spomenúť 9/11.

2005 – 18-Máj-2005 umrel Dr. Harvey F. Barnard 
http://ssdi.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/newssdi?sn=Barnard&fn=Harvey&nt=exact 
2009 – Umrel Roy E. Schwasinger, ml. 23-August-2009 vo veku 75 rokov.
http://ssdi.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/newssdi?sn=Schwasinger&fn=Roy&nt=exact 
2011 – Debakel Stropu Dlhu roznietil  obnovený záujem o NESARA. Ako pozorujeme zrútenie
svetovej  ekonomiky,  môžeme  vedieť,  že  ZÁKON  NESARA zostáva  v  pozadí,  pripravený  na
oznámenie.

Zdroj: http://pathwaytoascension.wordpress.com/2011/08/17/history-of-nesara/
Preklad: SiR @  http://ee.dunres.sk     15-September-2011


