N.E.S.A.R.A. – Nemzeti Gazdasági Biztonsági és Reformtörvény

A NESARA a következő változtatásokat vezeti be:
1. Lenullázza az összes hitelkártya, jelzálog és egyéb, illegális banki és kormányzati
tevékenységek miatt keletkezett banki adósságot. Ez a Federal Reserve legrosszabb rémálma,
egy „évforduló”, ahonnan mindenki tiszta lappal indul, elengedett adósságokkal.
2. Eltörli a jövedelemadót.
3. Megszünteti a IRS-t (a kormányzati adóhatóságot). Az IRS alkalmazottai átkerülnek az
amerikai kincstár nemzeti forgalmiadó-szakterületére.
4. Általános, 14%-os mértékű kormányzati forgalmi adót vet ki a nem alapvető termékekre.
Másképpen megfogalmazva, az élelmiszereket és a gyógyszereket nem adóztatják, és
hasonlóképpen mentesülnek az adóztatás alól a használtcikkek, pl. a használt ingatlanok.
5. Növeli az idősek juttatásait.
6. Az alkotmányos jogot minden bíróságra és jogi ügyre vonatkozóan visszaállítja.
7. Visszaállítja az eredeti Titles of Nobility Amendment (TONA) nemesi címeket el nem
ismerő alkotmánymódosítást.
8. Új elnöki és kongresszusi választásokat vezet be a NESARA bejelentését követő 120 napon
belül. Az ideiglenes kormány visszavonja az összes nemzeti vészhelyzetet, és visszaállítja az
alkotmányos jogot.
9. Figyelemmel kíséri a választásokat és megakadályozza a különböző érdekcsoportok
illegális választási tevékenységét.
10. Új Pénzügyminisztériumot alapít, arany-, ezüst- és platinafedezettel rendelkező,
nemesfém-fedezetű szivárvány valuta alapú pénzügyi rendszerrel, véget vetve az Egyesült
Államok tönkretételéneknek, amelyet Franklin Roosevelt kezdeményezett 1933-ban.
11. Betiltja a Közlekedési Minisztérium által az amerikai születési anyakönyvi kivonatok
ingóvagyon-kötvényként történő értékesítését.
12. Ösztönzi a Pénzügyminisztérium új, az alkotmányjogot követő bankrendszerének
bevezetését.
13. Megszünteti a FED-et. Az átmeneti időszak alatt a Federal Reserve számára lehetővé kell
tenni, hogy egy éven keresztül az amerikai pénzügyminisztérium mellett működjön annak
érdekében, hogy a Federal Reserve összes bankjegyét kivonják a forgalomból.
14. Helyreállítja a pénzügyi adatvédelmet.
15. Alkotmányjogból újraképzi az összes bírót és ügyvédet.
16. Megszünteti az amerikai kormány összes agresszív, katonai akcióját világszerte.
17. Megteremti a világbékét.
18. Hatalmas összegeket bocsát ki humanitárius felhasználási célokra.
19. Engedélyezi a több mint 6000 szabadalom eltussolt technológiájának felszabadítását,
amelyet a nyilvánosságtól nemzetbiztonsági védelem alatt tartanak vissza, beleértve a
szabadenergia-eszközöket, az antigravitációs készülékeket és a szónikus gyógyító gépeket.

