
Nyilatkozat az Abszolút Szabadságról
AZ EGY EMBERISÉG

Szívesen, szánt szándékkal, készségesen, és önként nyilatkozom 
az Abszolút Record számára, az alábbiak szerint:

A Teremtő MINDEN, ami LÉTEZIK, örök lényeg, és ABSZOLÚT.1

A FÖLD, GAIA, a korlátok nélküli örök lényeg megtestesülése.

A FÖLD NÉPÉNEK VALAMENNYI TAGJA egy korlátok nélküli, megtestesült örök lényeg.
Az EGY EMBERISÉG2 vagyunk, őrei és GONDNOKAI3 otthonunknak, a Földnek.

Én, _______________________________, _________________________-ról (lakhely), Föld,

megtestesült örök lényeg VAGYOK, a FÖLD EGY EMBERISÉGÉBŐL, korlátok nélkül.

Szabad akaratomból, teljes felelősséggel, számonkérhetőséggel és tisztasággal, az Universal
Value Exchange 4 által értékeim védelmében, biztosításában és garanciájában ezennel

kinyilatkozom és igazolom,

hogy LÉTEZEM:

ABSZOLÚT SZABADKÉNT ÉS ADÓSSÁGMENTESEN5, A TESTEM, ÉRTÉKEIM
ÉS MUNKÁM TULAJDONOSAKÉNT, a FÖLD ŐRZŐJEKÉNT ÉS GONDNOKAKÉNT.

hogy CSELEKSZEM;

Fenntartom a Teremtő Univerzális Törvényét, miszerint minden cselekedet megengedett,
korlátok nélkül, kivéve, ha az sérti egy másik megtestesült örök lényeg szabad akaratát.

Megteremtem, fenntartom, szolgálom és védem a FÖLD TELJES, ÖRÖK békéjét és egységét, a
SZABAD AKARAT JOGÁT, valamint az Universal Value Exchange  eszközein át az

egyenlőséget és bőséget.

Szabad akarattal hozzájárulok és részt veszek minden és bármilyen döntéshozásban, amely
áttekinthető és az igazságnak megfelelően támogatja az EGYEZSÉGET, a FÖLD EGYSÉGES

EMBERISÉGÉNEK SZABAD AKARATÚ DÖNTÉSEIT, A MOST EZEN és ELJÖVENDŐ
pillanataiban.

hogy VAGYOK;

szolgálva az EGYSÉGES EMBERISÉGET, megtestesült örök lényegként való LÉTEZÉSEMMEL,
korlátok nélkül, mindvégig az EGYSÉGES EMBERISÉG és a FÖLD javát SZOLGÁLVA.

MEGTEREMTVE egy új civilizációt a MOST EZEN és VALAMENNYI pillanatában.

Aláírás: ____________________________________

     ujjlenyomat dátum: ____________________________________

Ez az ALÁÍRÓ TELJES FELELŐSSÉGGEL ÉS ÁTTEKINTHETŐSÉGGEL, 
előzetesen bérmentesített, előzetesen engedélyezett és előzetesen elfogadott nyilatkozata.

1 A Teremtőt örök lényegként definiáltuk az UCC 2013032035-ös számú  dokumentuma vonatkozó részének nem részletes, de 
teljes értékű idézésével.

2 Az EGYSÉGES EMBERISÉG, az UCC 2012079290-es számú  dokumentuma vonatkozó részének nem részletes, de teljes 
értékű idézésével.

3 Föld Secured az UCC 2012094309, ŐRZŐ (Co-Custodian) az UCC 2012096047 számú dokumentumok vonatkozó részének 
nem részletes, de teljes értékű idézése alapján.

4 az Universal Value Exchange, Heather Ann Tucci Jarraf vonatkozó leírása nem részletes, de teljes értékű idézése alapján.

5 az Örök Lényeg Szabad, és mentes az adósságoktól az UCC 2013032035 számú,  dokumentuma vonatkozó részének nem 
részletes, de teljes értékű idézése alapján.
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