Måndag den 9 september 2013

Till ledningen på:
Länsförsäkringar Bank
Skandiabanken
TF bank
Forex bank
Skandinaviska Enskilda Banken
Handelsbanken
Nordea
Swedbank
Bluestep Bank
Santander Bank
Ge Money Bank
Resurs Bank
Ikano Bank

Återanvändning och förnyandet av nuvarande banksystem
Jag skriver till Er med anledning av ett banksystem som inte fungerar och som inte har
någon bärighet. Detta är en angelägenhet för oss alla även Er som läser.
Först lite bakgrund:
Som Ni förmodligen redan känner till så är pengar enbart en representation av vårt värde.
Det är så för att vi som individer i samhället har bestämt att det skall vara så. Det egentliga
värdet ligger dock hos oss individer och inte i papperslappen eller ädelmetallen såsom guld
och eller ädelstenar. För vem har nytta av det när man befinner sig ute i obygden utan mat?
På 30:talet så frångick Sverige med ett stort antal länder guldstandarden. Tyskland blev
krossat efter WWI fast de inte startat kriget och fick betala stort skadestånd till vinnarna. Efter
WWII hände i princip samma sak, ja Nazisterna hade ihjäl ett stort antal människor men
huvudorsaken till kriget var att Hitler bröt sig loss från bankirerna och tryckte egna pengar
vilket fick omvärldens finansmagnater att se rött.
Han satte landet på fötter på rekordtid. Väldigt lite skrivs om detta i historieböckerna vilket
inte är konstigt för historien skrivs som synes av vinnarna vilket torde innebära att det saknas
en hel del.
I Sverige hade vi finanskris utan dess like med 500 % ränta där det spekulerades mot kronan
på 90:talet. Varför tryckte inte Riksgälden pengar? De är ju den enda entitet i Sverige som
lagligen får ge ut betalningsmedel enlig lag! Ungern håller just nu på med denna övning och
håller som bäst på att slänga ut IMF, sist detta hände var på 30:talet i Tyskland!. Island har
redan gjort jobbet följer fler efter?
Libor skandalen 2008 var bara en föraning om vad som komma skall. Alla marknader är
riggade och all handel sker blixtsnabbt via stora datorsystem.
Vad händer t ex om HSBC som äger SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication) koderna helt plötsligt bestämmer sig för att stänga ner ungefär som de
gjorde med ett ganska stort antal Amerikanska ambassader i höstas?
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Bank Of International Settlements (BIS) är huvudbanken som kopplar ihop alla centralbanker
och som även ligger bakom BASEL I-III protokollen. Varför har vi inte hört mycket om det
senaste protokollet i Sverige?
Anledningen till att hela banksystemet just nu havererar (fast man utåt låtsas som om inget
händer) är att allt är byggt på luft. Ni vet hur lång tid det tar att arbeta ihop 1.000.000:- kronor
för att få dem handen. Det är ju inte så att bankerna har arbetat ihop "pengarna" de lånar ut.
Det är bara siffror som behandlas i olika datasystem som är ihopkopplade. Siffror som det
sedan handlas med när bankerna är stängda därav de berömda bankdagarna för
överföringar.
Skulle alla vuxna svenskar ta ut sina sparpengar så skulle det bli panik för pengarna finns
inte ens fysiskt tillgängliga varför man nu även försöker få bort kontanterna genom att i
media skrika minimering av rånrisk!! Kom igen hur naiva tror Ni att människor är?
Bankerna kräver att man intygar var man fått pengarna ifrån i de fall man vill sätta in 10.000:kronor på sitt konto men banken vägrar själv tala om huruvida de kan uppvisa äganderätten
av pengar i tre led bakåt som de lånar ut! Finns inte en bank i världen som har kunna
uppvisa äganderätten på de medel de lånar ut.
Här nedan en mycket bra video om hur s k pengar blir till:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QHKdxAVW -_U
Den 25:e December 2012 så tillkännagavs det att alla banker, företag och regeringar hade
stängts ner via The One People's Public Trust's Uniform Commercial Code anmälningar.
UCC anmälningar föregicks av en stor förundersökning som tog flera år som visade att
banksystemet tillsammans med juridiska system var borttom all räddning. Förvaltarna i The
One Peoples Public Trust säkrade också värdet av varje individ så ingen längre kunde göra
pengar på folks födelsebevis.
Läs paradigm rapporten på svenska här:
http://www.scribd.com/doc/161121946/Paradigm-Rapport-p%C3%A5-Svenska
Det finns de som hävdar att UCC inte gäller för Sverige. Sverige är ett litet land som är i
starkt behov av sin export som utgör ca 50% av intäkterna, så om vi inte följde UCC eller
dess internationella motsvarigheter bl a CISG så skulle vi inte kunna exportera. Söker man i
Washingtons Records of Deeds så hittar man även att Federal Reserve Bank of New York är
kopplat till både SEB och Handelsbanken via UCC och därmed äger allt som finns hos dessa
två banker. Se under punkt 4 i respektive UCC dokument nedan.
http://www.scribd.com/doc/138317841/Skandinaviska-Enskilda-Banken-FED
http://www.scribd.com/doc/138317731/Svenska-Handelsbanken-AB-FED
Som jag tidigare nämnde så är alla banker ihopkopplade (förutom Iran, Nordkorea och några
enstaka länder till). Se nedan.
http://www.scribd.com/doc/138349864/The-World-Bank-Group-USA-2012-Final-AuditedStatements
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Karen Hudes en s k whistleblower inom World Bank's ledning har uttalat sig om vad om
försegår där. Hon fick sparken efter att försökt rätta till problemen.

Mycket av informationen som presenterats vet Ni redan så frågan är. Hur löser vi detta
tillsammans? Vi människor har i princip uteslutandes låtit oss styras av våra rädslor för krig,
arbetslöshet, katastrofer och religösa dogmerl.
Hela världen håller på vakna upp till detta faktum och just nu runt om i världen så kontaktas
det banker för att få till en omstrukturering av systemet. Många banker väntar på den s k
omvärderingen (RV/NESARA) av alla valutor för att få in "friska" pengar men tyvärr den
kommer inte lösa problemen.
De banker i världen som arbetar tillsammans med folket och låter dem komma åt delar av sitt
värde på 10 miljarder per individ (ja Ni läste rätt) kommer att överleva. Det räcker med att en
bank bestämmer sig för att samarbeta. Det gäller ju faktiskt Er också!
Slutligen så är det inte pengarna som är det viktiga utan att alla kan få leva sitt liv precis som
de vill. Vi är de enda varelserna som behöver betala för att leva! Det finns teknik idag som
kan rena vår planet och tillgodose allas behov här och nu.
Här nedan en länk till den internationella sidan för omstruktureringen.
http://i-uv.com/portfolio/repurposing-of-the-global-banking-industry-has-begun/

När vi inser att det finns tillräckligt för alla så behöver inte girigheten få fäste igen. Vem vill
inte spendera mer tid med sin familj utan att behöva ha dåligt samvete? De flesta människor
vill bidra till samhället men på sina egna villkor.

Med vänliga hälsningar

Oliver Troll
One of The People in Sweden

