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•  čítanie  z  roku  2004

Pred

Odkaz:  Ale  čo  je  to  sakra  OPPT?  [1]

Čaká  vás  správne  pochopenie...

Žiadna  moc  menšia  ako  Stvoriteľ  nemôže  tieto  privilégiá  pozastaviť.“

(http://op.iuste.biz)  Titulná  strana  >  OP  kniha

Odporúčame  vám  sledovať  túto  štruktúru,  aby  ste  sa  dozvedeli,  čo  sme  pre  vás  a  ľudstvo  
vydali.

Bol  zverejnený  na  webovej  stránke  OP  Maďarsko ,  ktorá  je  priebežne  aktualizovaná  
na  http://op.iuste.biz/op-konyve

„Nikto  nemôže  stáť  medzi  žiadnou  osobou  a  Stvoriteľom  (či  už  je  to  Boh,  
Alah,  Jahve,  Brahma,  najvyššia  bytosť,  Zdroj  alebo  dokonca  vyššia,  božská  
projekcia  nás  samých,  v  závislosti  od  svetonázoru).  To  znamená,  že  nikto  
iný  nemôže  disponovať  s  jeho  právami,  majetkom  alebo  životom,  iba  
samotný  Stvoriteľ.

Z  obsahu  webovej  stránky  OP  Maďarsko  sme  zostavili  „knihu“,  aby  ste  mohli  oveľa  
lepšie  vidieť  zverejnené  informácie.

Redakcia  stránky  OP  Maďarsko  s  týmto  názorom  plne  súhlasí:

OP  kniha

Stručne  o  OP
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I.  Zarážajúca  skutočnosť

Informácie  o  likvidácii  bánk  a  vlád

•  17926  prečítaní

•  2722  prečítaní

Skutočnosť  je  skutočná,  zistite  podrobnosti...

OP  je  skratka  anglického  výrazu  One  People,  čo  v  preklade  do  maďarčiny  znamená  aj  
United  Humanity.  Viac  o  tom  v  OP  Písali  sme  na  strane  [2] ,  takže  ak  vás  zaujímajú  
ďalšie  podrobnosti,  prečítajte  si  to  tam.

Nižšie  nájdete  rozdelenie  do  kapitol.  Odporúčame  Vám  oboznámiť  sa  s  obsahom  
zverejneným  na  webovej  stránke  v  tomto  poradí.

Vieme ,  že  OPPT  [4]  právne  záväzný  akt,  podľa  ktorého  CKÚ  Na  základe  toho,  čo  bolo  
zaznamenané  v  [5],  zlikvidoval  všetky  banky,  vlády  a  veľké  korporácie  pôsobiace  na  Zemi  a  neskôr  
všetky  právnické  osoby  (firmy,  podniky  atď.)

Samozrejmosťou  je  neustále  rozširovanie  obsahu  webu  a  s  
ním  aj  knihy.  Ak  chcete  súčasne  študovať  aktuálny  obsah,  potom  http://
op.iuste.biz/op-konyv  Môžete  to  vidieť  na  [3] .

•  Nový  komentár  [6]

OP  kniha
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Čo  sa  stalo?

(Leták  o  zabavení)

OPPT  konfrontoval  banky  a  vlády  sveta  s

O  zrušení  vládnych  chárt:  (odkaz:

a  potom  im  dal  príležitosť  vyvrátiť  vyššie  uvedené  dve  tvrdenia.  Neboli  
toho  schopní  a  neurobili  to.  Aby  ste  pochopili,  čo  sa  tu  píše,  prečítajte  si  
http://i-uv.com/oppt-absolute/original-oppt-ucc-filings  [9] ,  Vyhlásenie  o  
skutočnostiach  [10]  dokument.  Tu  sú  dva  úryvky  z  dokumentu:

"..že  všetky  vládne  inštitúcie,  vrátane  federálnej  vlády  Spojených  
štátov  amerických,  SPOJENÝCH  ŠTÁTOV,  "štát

The  One  People  Public  Trust  (ďalej  OPPT  [4]),  na  základe  jeho  predchádzajúcich  
vyšetrovaní  rozsiahlych  podvodov  ovplyvňujúcich  celý  systém  (odkaz:  http://i-
uv.com/oppt  absolute/oppt-initial-investigation  [7]  -  neoficiálny,  maďarský  
preklad:  http://op.iuste.biz/paradigm-report  [8])  25.  decembra  2012  oznámil  
likvidáciu  všetkých  bánk  a  „vlád“  sveta.

medzi  jeho  stvoreniami,

2012127914  28.  novembra  2012)

1.  že  kradli  ľuďom  peniaze  po  stovky  rokov  podvodnými  spôsobmi  
a  prostriedkami  a  2.  že  Stvoriteľovi  nikto  nemôže  stáť  v  ceste  a  

Stvoriteľovi  v  žiadnom

VYHLÁSENIE  O  SKUTOČNOSTI  –  UCC  Doc  #
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„Privilégiá  členských  organizácií  Banky  pre  medzinárodné  zúčtovanie  
(BIS),  okrem  ich  beneficientov,  všetkých  orgánov  a  inštitúcií,  ktoré  vlastnia,  
prevádzkujú,  pomáhajú  alebo  podporujú  súkromný  peňažný  systém,  
vydávanie  peňazí,  vymáhanie  dlhov,  ústav  na  výkon  trestu,  SLAVE  SYSTÉM...  
s  právnou  hodnotou,  ale  na  nezákonnom  právnom  základe.

„Povinnosťou  všetkých  tvorov  tvorcu  je  poskytnúť  s  okamžitou  
platnosťou  pomoc  KONANÍ  PRE  VEREJNOSŤ

Dokument  UCC  č.  2012114776  24.  októbra  2012)

Dobrovoľníci  v  rámci  ozbrojených  zborov...“vyžadujú  zatknutie  a  
zadržanie  každého  jednotlivca,  orgánu,  ich  agentov,  dôstojníkov  a  
iných  predstaviteľov  bez  ohľadu  na  miesto,  či  vlastnia,  prevádzkujú,  
pomáhajú  alebo  podporujú  súkromný  peňažný  systém,  vydávanie  
peňazí,  dlhy  zber,  ústav  na  výkon  trestu,  SYSTÉM  ZADRŽANIA  OTROKOV  
na  náklady  občanov  každého  štátu“...  a  môžu  sa  zmocniť  akéhokoľvek  
súkromného  peňažného  systému,  sledovania,  prenosu,  vydávania,  
zberu  a  systému  presadzovania  práva,  ktorý  slúži  na  prevádzkovanie  
SYSTÉMU  ZADRŽANIE  OTROKOV.

O  zrušení  bankových  privilégií:  (odkaz:  TRUE  BILL:  WA  DC

Upozorňujeme  na  VYHLÁSENIE  A  OBJEDNÁVKU  riadne  potvrdenú  a  schválenú  
OBCHODNÝM  ZÁKONOM  Doc.  č.  2012114586  a  TRUE  BILL  UCC  Doc.  č.  2012  
114776:  UCC  Doc  #  2012096074,  sept.  09  2012,  podľa  ktorého:

of...“  a  všetky  ich  skratky,  podobne  znejúce,  podobne  vyzerajúce  
formy  (idem  sonans)  alebo  iné  právne,  finančné  a  manažérske  formy,  
ako  aj  všetky  a  všetky  ich  medzinárodné  ekvivalenty,  vrátane  všetkých  a  
všetkých  KANCELÁRIÍ,  všetky  a  všetci  FUNKCIONÁRI,  VEREJNÍ  ZAMESTNANCI,  
spolu  s  VÝKONNÝM  ROZKAZOM,  ZMLUVOU,  ÚSTAVOU,  ČLENSTVO,  
ZÁKONOM,  ako  aj  každá  zmluva  a  dohoda,  ktoré  vznikli  v  rámci  nich,  sú  
teraz  neplatné  a  neplatné...“

Príkazy  na  zastavenie  a  ukončenie:

PRE  OSOBY,  s  cieľom  umožniť  im  implementovať,  chrániť,  
udržiavať  a

11
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Pokračovali  by  ste  v  splácaní  dlhu  likvidovanému  subjektu?

Zdvorilé  oznámenie  [12]  obsahuje  všetky  informácie  obsiahnuté  v  tomto  
informačnom  dokumente  a  navrhuje  ďalšie  podmienky  kontaktu  strán.  Keďže  
banky  a  „vlády“  boli  celosvetovo  zrušené,  zákony,  nariadenia,  kódexy,  súdy,  
výkonné  nariadenia  atď.  teraz  sú  tiež  neplatné,  teda  jednotlivci

Keďže  je  v  platnosti  dekrét  ZASTAVIŤ  A  UKONČIŤ,  dostanete  takzvané  
zdvorilé  oznámenie  [12]  má  právo  klásť  podmienky  jednotlivcom  
konajúcim  v  mene  už  neexistujúcich  bánk  a  „vlád“  proti  vám.

Nikto  nestojí  medzi  vami  a  vaším  Stvoriteľom,  dokonca  ani  tzv  ani  vlády.

Ak  fyzická  osoba  akýmkoľvek  spôsobom  koná  v  mene  zaniknutej  banky  alebo  
„vlády“  a  spôsobí  tým  inej  fyzickej  osobe  škodu,  zodpovedá  za  spôsobenú  
škodu  individuálne  a  neobmedzene.  Takéto  akcie  sú  tzv  Môžu  byť  vydané  
zdvorilé  upozornenia .

Pozrite  si  register  UCC  vo  Washingtone  DC:  https://
gov.propertyinfo.com/DC-Washington/  o  dokumentoch  zaregistrovaných  
pod  [11] .  (Pozn.  redakcie:  zaregistrujte  sa  na  uvedenej  webovej  stránke  
a  dokumenty  si  môžete  skontrolovať  osobne.)

OPPT  mal  ako  príjemca  v  likvidácii  prednosť.

naplniť  ho  všetkými  prostriedkami  a  prostriedkami,  ktoré  má  tvorca  a  tvorca  
k  dispozícii,  a  dokonca  s  plnou  osobnou  zodpovednosťou.“

Každá  osoba  teraz  vystupuje  ako  individuálna  entita,  bez  korporátnej  podpory  
akéhokoľvek  druhu,  s  plnou  osobnou  zodpovednosťou  za  akékoľvek  a  všetky  
svoje  činy  na  základe  všeobecného  práva  podporovaného  verejnou  smernicou  
UCC  1-103  a  definujúceho  zákona  uvedeného  v  OPPT.  dokumenty  UCC,  
univerzálny  zákon.  (odkaz:  WA  DC  UCC,  referenčné  číslo  dokumentu  2012113593)

Hypotekárny  úver,  úver  z  bankovej  karty,  úver  na  auto?

Čo  to  všetko  znamená  pre  banky  a  „vlády“?

čo  to  pre  teba  znamená?

Zdvorilé  upozornenie
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Pozrite  si  http://www.mediafire.com/view/?3yh79cjnzcwzu0s  [15]

Keďže  podania  UCC  používajú  na  vyšších  úrovniach  „vlády“  a  banky  na  celom  svete,  
je  nevyhnutná  náležitá  starostlivosť.  V  prípade  akéhokoľvek  sporu,  chyby  alebo  
nepresnosti,

2.  Dokument  UCC  #  0000000181425776,  podaný  12.  augusta  2011,  dokazuje,  že  
medzi  Federálnym  rezervným  systémom  a  Ministerstvom  financií  Spojených  
štátov  amerických  v  roku  1789  došlo  k  predaju  a  kúpe  za  14,3  bilióna  dolárov,  
ktorého  predmetom  boli  občania  USA.

Viac  informácií  na  http://i-uv.com  [13]  nájdete  na  webovej  stránke.

Tí,  ktorí  považujú  rozsah  UCC  za  neplatný  mimo  Spojených  štátov,  by  preto  
považovali  aj  právny  základ  pre  vytvorenie  Federálnej  rezervnej  banky  v  New  Yorku  za  
neplatný.

Pozri  http://americankabuki.blogspot.com.au/2013/03/us-citizens-defined-as  
property-of.html  [14]

Slušné  oznámenie  ponúka  nové  podmienky  každej  osobe  konajúcej  v  mene  zaniknutej  
právnickej  osoby,  podmienky  jeho  prijatia  sú  jasne  stanovené.  Práve  teraz  na  celom  svete  
veľa  ľudí  posiela  zdvorilé  upozornenia.

1.  Vykonávací  dekrét  č.  13037  zverejnený  4.  marca  1997  klasifikoval  osobu  
ako  majetok.

pri  absencii  právoplatnej  zmluvy  medzi

s  ktorou  si  Federálna  rezervná  banka  (Federal  Reserve  System,  t.j.  americká  
federálna  centrálna  banka)  poskytuje  kolaterál  z  transakcií  veľkých  svetových  
bánk,  sa  vzťahujú  na  hnuteľné  veci,  komodity,  či  dokonca  nenarodené  živé  zvieratá.

Jednotný  obchodný  zákonník,  UCC  [5]  ("júszíszí"  -  Jednotný  obchodný  zákonník),  "biblia"  
obchodu,  ktorá  sa  používa  na  celom  svete,  ale  niekedy  je  maskovaná.  UCC  sa  nevyučuje  
na  právnických  fakultách,  používajú  ho  iba  vysoko  postavené  banky  a  vládne  agentúry.  
V  súlade  s  tým  väčšina  právnikov,  prokurátorov  a  sudcov  ani  nepozná  systém  CKÚ  a  
môže  ho  považovať  za  neplatný.  Niektoré  príklady  použitia  predpisov  UCC  zahŕňajú:

3.  Dokument  UCC  #2001059388  odhaľuje  šablónu  dokumentu,  ktorá

Machine Translated by Google

http://www.mediafire.com/view/?3yh79cjnzcwzu0s
http://i-uv.com/
http://americankabuki.blogspot.com.au/2013/03/us-citizens-defined-as-property-of.html
http://op.iuste.biz/ucc


OPPT  predložil  svoj  posledný  dokument  18.3.2013.  Tento  dokument  zrušil  všetky  
existujúce  umelo  vytvorené  právne  subjekty  a  vrátil  slobodu  všetkým  obyvateľom  
planéty.  V  tomto  dokumente  je  Stvoriteľ  definovaný  ako  „absolútna  podstata“  a  ľudia  
ako  „vtelená  absolútna  podstata“.

Táto  publikácia  je  http://i-uv.com/oppt-absolute/oppt-tools/the-foreclosure  flyer  
Preklad  dokumentu  [16] .  V  prípade  akejkoľvek  chyby  v  preklade,  nepresnosti  
alebo  nejasnosti  je  smerodajný  pôvodný  dokument  v  anglickom  jazyku  a  najmä  
originálne,  právne  záväzné,  úradné  dokumenty  označené  ako  referenčné.

Vyhlásenie  absolútnej  pravdy  –  poznámka  k  definícii  absolútnej  pravdy  
–  UCC#  2013032035)

komentár:

Maďarsko  bolo  zaregistrované  ako  spoločnosť  v  USA,  presnejšie  v  štáte  New  
York,  kde  platí  UCC,  a  teda  aj  v  Maďarsku.  Fakt  si  môžete  overiť  tu:  Maďarsko  [17]

Všetky  dlhy  ľudí  sú  vyhlásené  za  neplatné  (odkaz:  Oznámenie  o

To  znamená  ŽIADNY  DLH.  Nemáte  žiadne  dlhy...  Nikto...  neurobil.

pripravte  A  predložte  svoje  ČESTNÉ  PREHLÁSENIE  proti  riadne  overenému,  
miestoprísažnému  a  REGISTROVANÉMU  OPPT  VYHLÁSENIE  O  SKUTOČNOSTI,  bod  po  
bode,  podrobne,  s  podrobnosťami,  s  vedomím  svojej  právnej  a  morálnej  zodpovednosti,  
pod  hrozbou  krivej  výpovede,  a  že  vaše  vyhlásenia  sú  pravdivé  a  presné  a  podpíšte  
dokument.  Do  dnešného  dňa  nebolo  doručené  ani  jedno  takéto  vyvrátenie.

Pripomienky  redaktorov  webu:

Koncom  VI.  podľa  tvrdenia  článku  „na  základe  VYHLÁSENIA  PORIADKU  správne  
potvrdzujem,  plne  si  vedomý  svojej  zodpovednosti,  že  je  objasnený  pojem  večnej  
podstaty  (večného  ľudského  ducha):  on  je  pôvodcom  každého  jedného  prejavu.  
vesmíru  večnej  podstaty  a  všetko  je  slobodné  a  bez  dlhov,  legálne“.

Táto  brožúra  môže  byť  voľne  reprodukovaná.
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•  Nový  komentár  [24]

[23]  [23]  [23]  [23]

Zdroj:  Maďarský  preklad  letáka  o  exekúcii  [19]
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Záverečná  súhrnná  správa  
PARADIGMA  

Novinky,  články  [20]

•  2723  prečítaní

Zdieľam:

Stĺpec:

OPPT  oznámenia  [22]
OPPT  [4]

Na  základe  tohto  vyšetrovania  sa  Heather  a  jej  kolegovia  po  tom,  čo  videli,  že  systém  je  
skutočne  neospravedlniteľne  skorumpovaný  a  represívny,  rozhodli  použiť  dokumenty  neskôr  založeného  OPPT  na  
likvidáciu  veľkých  korporácií,  vlád  registrovaných  a  fungujúcich  ako  korporácie  a  bánk.

Odporúčame  End  Slavery!  Informujte  aj  ostatných!  Na  základe  toho,  čo  je  popísané  
na  strane  [18] ,  informujte  aj  ostatných,  pretože  došlo  k  zákonnej  zmene,  ktorá  sa  týka  
všetkých.

Tu  je  už  spomínaná  správa  o  paradigme ,  ktorá  sa  zaoberá  koreňmi  svetových  finančných/
ekonomických  problémov,  pôvodne  publikovaná  tu:  OPPT  Initial  Investigation:  The  Paradigm  
Report  [25]

Kredit  [21]
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ZHRNUTIE  ORGÁNU  PRE  
VYŠETROVANIE:

CITLIVOSŤ:

DOBA  SPUSTENIA:

ZNOVU

SLABÝ

VEDÚCI  VYŠETROVANIA

OBMEDZENIA

PÔVODNÉ  CIELE:

POVOLENÝ:

"PARADIGMA"

ZMENENÝ  CIEĽ:

POVOLENÝ:

GLOBAL

HLÁSENIE  POVOLENÉ:  ÁNO

TROJITÝ  PROTOKOL

MAKRO-MIKRO

BEZ  ČASOVÉHO  LIMITU

POVOLENÝ:

POVOLENÝ

ZNOVU

VYŠETROVACIA  SKUPINA

ORIGINÁLNE  ZABEZPEČENIE:

ORIGINÁLNY  PROTOKOL:

POVOLENÝ:

VYŠETROVANIE:

POKLADŇA

AUTORIZOVANÝ  MANAŽÉR  Karl  Langenstein

Heather  Ann  Tucci-Jarraf

UPRAVENÉ  ZABEZPEČENIE:  ŽIADNA  ODPOVEĎ

PODĽA  UVÁŽENIA  VYŠETROVATEĽA

PÔVODNÁ  PRIORITA:

DOPLNENIE,  DODATOK:  ZRÝCHLENÉ  -  VECNÝ  ZÁKLAD

POVOLENÝ:

SELEKTÍVNY

ÁNO  –  USA  (NÁRODNÉ)

DOMÁCI  BANKOVNÝ  SYSTÉM,  OBCHOD,  FINANCIE

VEREJNÁ  DÔVERA

DÔVERNÉ,  TAJNÉ

ZNOVU

ZNOVU

OVERENIE  SPRÁVY:

DISKRÉTNY

PRÍSTUP:

ZNOVU

ZNOVU

DOPLNENIE,  DODATOK:  SÚČASNÝ  -  FAKTICKÝ  ZÁKLAD

POZOROVATEĽ

PROTOKOL  HLÁSENIA:

DOPLNENÉ

NÁHĽAD  ZĽAVU:

UPRAVENÝ  PROTOKOL:  POZADIE  ÚČASTNÍKA
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PARADIGMA  -  KONEČNÉ  VÝSLEDKY  A
ZÁVERY

5.  Štátny  bankový  systém  USA,  vláda  a  najmä  súdny  systém  
musia  byť  100  percent  transparentné,  zodpovedné  a  
zodpovedné.

„Federálna  banka  Spojených  štátov  (FED)“  znamená  hrozbu  pre:  
a.  za  celé  ľudstvo  a  jeho  neodňateľné  právo  a  slobodu  b.  štátu  a  

národnej  americkej  bezpečnosti  c.  k  medzinárodnej  bezpečnosti  
d.  pre  globálnu  bezpečnosť  e.  o  bezpečnosti  generálneho  

riaditeľa  vo  vzťahu  k  FED  f.  pre  vnútroštátny,  národný,  
medzinárodný  a  svetový  obchod  g.  k  pravde

4.  Jediným  riešením  hrozieb  a  zníženia  globálnej  zodpovednosti  je  
premena  amerického  bankového  systému  na  osvedčený  a  skutočný  
bankový  systém  „verejné  peniaze  na  súkromné  použitie“  za  účasti  
centrálnych  bánk  štátov  a  národných  centrálnych  bánk.  breh.

1.  Bankový  systém  „súkromných  peňazí  vo  verejnom  obehu“,  tzn

7.  O  starostlivom  výbere  predstaviteľov  systému  privátneho  bankovníctva  a

3.  Absolútnym  a  konečným  štádiom  reťazca  zločinov  je  centrálna  banka  a  
jej  vedúci  predstavitelia  ako  emitenti  federálnych  bankoviek.

je  realizovaný  pokračujúci  základ  a  hlavný  základ  všetkých  zločinov  
proti  ľudskosti,  zvrchovanosti,  zmluve  a  združovaniu,  vrátane,  ale  nie  
výlučne,  porušenia  mieru,  priestupku,  nedobrovoľného  otroctva  
nezákonným  podvodom,  násilím,  nátlakom,  krádežou  a  podvodom  
prostredníctvom  akcií.

prostredníctvom  svojho  umiestnenia  vláda  Spojených  štátov  slúžila  a  
slúži  Amerike  a  svetu  systémom  súkromného  bankovníctva

6.  Predstavitelia  systému  privátneho  bankovníctva  sú  pod  ich  vplyvom  
bez  prestávky  už  od  Woodrawa  Wilsona  v  najvyšších  úradoch  
americkej  vlády  a  vytvorili  externý  podporný  systém  prostredníctvom  
Kongresu,  lobby  a  nadnárodných  korporácií.

2.  Bankový  systém  „súkromných  peňazí  vo  verejnom  obehu“  a
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Správcovia  verejných  aktív  by  mali  dostať  primerané  uznanie  a  
podporu  od  vlády,  vlád  a  vládcov  sveta.  11.

Každý  sa  musí  identifikovať  za  slobodu  alebo  slúžiť  ako  príklad  prostredníctvom  
aplikácie  „paradigmy“.

9.  Len  súčasná  vláda,  agentúry,  úrady  Spojených  štátov  amerických  a  ich  úrady,  
predstavitelia,  kompetentné  osoby  a  nástupcovia  môžu  obnoviť  svoju  
národnú  a  medzinárodnú  dôveryhodnosť  prostredníctvom  svojich  predchodcov...  
správcov  verejných  aktív  Spojených  štátov  amerických.  States  Public  Assets  
Corporation  a  verejné  aktíva  Spojených  štátov  amerických  medzi  jej  
prevádzkovateľmi.  10.

Každý  národ  a  vláda,  každý  žijúci  človek  na  akomkoľvek  mieste ,  úrade  alebo  pozícii  sa  musí  sám  rozhodnúť,  či  1.  sa  oslobodí  od  voľby  svojho  (právneho)  
predchodcu  ako  rukojemníka  starej  paradigmy;  alebo  2.  je  spoluvinníkom  starého  
systému  a  udržiavania  ľudí  v  otroctve.

Musí  sa  dosiahnuť  jasná  a  transparentná  dohoda  medzi  správcami  
spoločného  bohatstva  a  príjemcami  starej  paradigmy  sveta,  aby  sa  mohlo  
začať  konečné  riešenie  týkajúce  sa  všetkých  nezákonne  privlastnených  hodnôt,  
ktoré  viedli  k  ére  ľudského  utrpenia.

8.  Z  právneho  a  účinného  hľadiska  sú  len  správcovia  štátnej  pokladnice  
Spojených  štátov  a  správcovia  Spojených  štátov  amerických  v  čistom,  
pravdivom  a  prvoradom  postavení,  aby  nariadili  novému  bankovému  systému  a  
vláde,  aby  prehodnotili  svoj  vlastný  systém.

na  úkor  a  neprospech  jej  obyvateľstva;  systém  privátneho  bankovníctva  
nezákonne  presadzuje  princípy  v  globálnom  meradle.

Správcovia  verejného  majetku  vypracovali  a  zverejnili  svoju  správu.  Táto  správa  
bola  overená  vyšetrovateľom.  Bol  prijatý  návrh  manažéra,  podľa  ktorého  všetky  organické  
plány  na  štruktúru,  implementáciu  a  realizáciu  bankového  systému  vo  verejnom  vlastníctve  
musia  byť  dokončené  osobne.  Šéf  vyšetrovania  navrhol  a  následne  prijal  funkciu  
„sprostredkovateľa  správcu  verejného  majetku“.

Manažéri  pospolitosti  musia  byť  riadne  uznaní  dozorcami  nad  pospolitosťou,  
aby  sa  obnovila  rovnováha  a  ľudskosť  na  celom  svete.  12.

PARADIGM  ASSESSMENT  -  správcovia  verejného  majetku

Machine Translated by Google



Správcovia  sú  rôznorodí  vo  svojom  pôvode,  odbornosti  a  
schopnostiach,  ale  s  jednou  možnou  výnimkou  sú  všetci  originálnymi  
zdrojmi,  bezúhonnosťou,  jasnosťou  a  oddanosťou  svojej  pozícii.  Každý  
správca  aktív  je  „senzor“  a  „akumulátor“.

Postavenie  správcov  ako  verejných  správcov  je  jasne  definované,  
uznávané,  akceptované,  aktívne  a  bezúhonné;  napriek  maximálnemu  
úsiliu  zástancov  a  zástancov  starých  a  škodlivých  paradigiem  dôjde  k  
zmenám.

To  je  nevyhnutné,  aby  svet  vytvoril  príležitosť  vymaniť  sa  zo  sebeckého,  
ziskového  systému  súkromných  bánk,  ako  aj  zo  systému  zneužívania,  
zločinu  a  otrokárstva,  ktorý  bol  súčasťou  svetovej  histórie  už  takmer  rok.  
storočí.

Správcovia  sú  bezúhonní  a  ich  slová  a  skutky  dokázali,  že  slúžia  
dobru  ľudstva  a  sveta,  presahujúc  záujmy  amerického  ľudu  a  hranice  
americkej  zeme;

Správcovia  uznávajú,  že  americkí  úradníci  a  úradníci  sú  vysoko  
vyškolení  a  schopní  vykonávať  svoju  prácu  v  súlade  s  ústavou  a  článkami  
novej  paradigmy  udržiavanej  systémom  „verejné  na  osobné  použitie“  na  
štátnej  a  národnej  úrovni.  Uvedomujú  si  tiež,  že  vláda  a  súdny  systém  
Spojených  štátov  amerických  musia  byť  vyčistené,  aby  sa  obnovila  ich  
dôveryhodnosť  na  celom  svete.

Správcovia  sú  ochotní,  pripravení  a  schopní  podporiť  každého  
človeka  v  jeho  sebahodnotení  a  náprave  škôd,  ktoré  spôsobil,  rovnako  ako  
to  aplikujú  na  seba.

Správcovia  verejného  majetku  sú  plne  kompetentní;

s  cieľom  zorganizovať  stretnutia  pre  konečné  rozhodnutie  týkajúce  sa  
štruktúry,  dohľadu  a  poriadku  implementácie  bankového  systému  a  čistej  
vlády.

V  súčasnosti  existuje  iba  jeden  správca  verejného  majetku,  ktorého  
vytrvalosť  vedúci  vyšetrovania  nedokázal  určiť:  Tucker-Rey.

Správcovia  sú  spravodliví,  spoliehajú  sa  na  vlastnú  uvedomelosť,  sú  
neutrálni  pri  posudzovaní  ľudí;  s  vedomím,  že  každý  človek  má  v  sebe  
schopnosť  úsudku  a  odpustenia,  ako  aj  ľudskú  slobodnú  vôľu.
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ktoré  možno  ľahko  a  okamžite  aktualizovať  z  externých  zdrojov  na  
zaznamenávanie  a  sledovanie  morálnych  zločincov,  sprostredkovateľov  
a  podvodných  zariadení;

Vedúci  vyšetrovania  dáva  plný  súhlas,  súhlas  a  uznanie  správcom  verejného  
majetku  a  ich  činnosti.

Zhrnutie  vyšetrovania:  Spoločné  východiská  nečestného  „bohatstva“  boli  
identifikované  pri  ich  zdroji,  keďže  makléri  a  sledovanie  viedli  k  pôvodnému  
zdroju  vrátane  najvyšších  úrovní  bankového  systému.  Sledovanie  a  sledovanie

I.  Identifikácia  a  preskúmanie  počiatočných  bodov  podvodu  a  na  základe  
toho  vysledovanie  späť  k  pôvodnému  zdroju;  II.  Vyhľadanie  a  

prezentovanie  možností  pre  internú  databázu,

Vedúci  vyšetrovania  mal  priamy  prístup  k  pozorovaniu,  
skúmaniu,  testovaniu  a  auditu  väčšiny  správcov  na  najvyššej  a  
najnižšej  úrovni.

Základné  testy  (príloha  1):  cca.  Boli  dokončené  v  januári  2010.

Pôvodné  ciele  vyšetrovania  boli  výlučne  interné,  t.  j.

V  októbri  2008  poveril  správca/správca  vyšetrovanie  s  cieľom  začať  s  
modernizáciou  načasovania  a  vnútorného  fungovania  domu  a  jeho  členov  z  
dôvodu  obrovského  plytvania  veľkým  množstvom  nepoctivých  „aktív“  bánk,  
obchodných  a  finančných  spoločností.  vďaka.

Pohľad  a  prístup  správcov  aktív  je  kompetentný,  nestranný,  
veľkorysý  a  elegantný.

Správcovia  strávili  desaťročia  testovaním  a  prípravou  organickej  štruktúry  
a  plánu,  len  aby  bola  konečná  verzia  spoluvytvorená,  implementovaná  a  
implementovaná  prostredníctvom  spoločného  úsilia  správcov,  vlád,  vyšších  
mocností,  dozorcov,  Zeme  a  zdroja  všetkého.

III.  Identifikácia  a  skúmanie  tvorivých  možností  a  zdrojov  IV.  
Skontrolujte  a  potvrďte  protokol  zabezpečenia  domu;  identifikáciu  

možných  globálnych  motívov  a  vplyvov,  ktoré  navrhli  možné  
vnútorné  riešenia

Následné  vyšetrenia:  cca.  Boli  dokončené  v  júli  2010.

PARADIGMA  –  ZHRNUTIE  POZADÍ
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ZÁVER:

1.  banka  tvrdí,  že  „preskúmala“  nespočetné  množstvo  potenciálov

Konsenzus  odvetvia  je,  že  morálka  nie  je  zisková.

Skrytá  externá  investičná  príležitosť  zvyčajne  začína  jedným  z  troch  spôsobov:

bez  toho,  aby  o  tom  klient  vedel  a  dal  súhlas  na  ošetrenie,  ktoré  je  v  
podstate  nedohľadateľné.  Posledná  možnosť  zvyčajne  cieli  na  najvyššie  
pozície:  riadenie  podriadených  v  interných  finančných  inštitúciách,  ale  
aj  súkromné  centrálne  banky  a  vlády  v  externých  inštitúciách.  Títo  
morálni  zločinci  využívajú  nič  netušiacich  jednotlivcov  na  uskutočnenie  
fragmentácie  plánu.  Tomu  boli  interne  prispôsobené  bezpečnostné  
protokoly.  Potvrdili  to  zdroje  Intelu.  Operácie  Intelu  boli  z  bezpečnostných  
dôvodov  rozdelené  do  podskupín.  Globálna  príčinná  súvislosť  interných  
riešení  týkajúcich  sa  reputácie  domu  má  veľký  význam  v  bankových,  
obchodných  a  finančných  kruhoch  a  globálnej  vláde.

jeho  partneri  vedia  osloviť  klienta  zvonku  a  keď  ich  už  dobre  poznajú,  
tak  manévrujú  tak,  že  nakoniec  klient  osloví  bankára  kvôli  „investičnej“  
príležitosti  –  a  „obeť“  ani  nevie  že  to  bolo  vopred  naplánované;  3.  
bankár  zneužíva  a  zneužíva  účet/majetok  klienta,

„Bohatstvo“  sa  potom  –  či  už  priamo  alebo  nepriamo  –  zvyčajne  
prenáša  na  maklérov  a  potom  sa  vracia  prostredníctvom  systému.  Toto  
tvrdenie  bolo  doplnené  a  podporené  údajmi,  podľa  ktorých  bankoví  
úradníci  tajne  filtrovali  citlivé  informácie  o  klientoch,  aby  si  vybrali  externú  
osobu(y),  „skupiny“,  s  cieľom  podporiť  osobné  obohatenie  bankárov  vo  
finančnom  sektore.

odhalil,  že  v  skutočnosti  je  najvyšším  stupňom  bankového  
systému  spoločný  pôvod  a  tvorca  nečestného  „bohatstva“.

•  podvody  a  korupcia  sú  príliš  vysoké;  •  jeho  
účinky  sú  globálne;  •  bankové  systémy  v  
súkromnom  vlastníctve,  alebo  ako  sme  sa  za  posledných  takmer  100  

rokov  dozvedeli,  systémy  „súkromných  peňazí  na  verejné  použitie“  
pohltila  ich  vlastná  hnacia  sila:  chamtivosť,  ktorá  priviedla  systém  do  
bodu,  keď  sa  sám  vyhodil  do  vzduchu. ;

investičnú  príležitosť  a  následne  prezentuje  vlastnú  skupinu  ako  
skupinu,  ktorá  je  pre  klienta  najvhodnejšia.  2.  únik  informácií  citlivých  

na  klienta,  napríklad  bankárov
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•  snahy  mravnostných  zločincov  o  a

•  bankový  systém  všetky  odvetvia,  všetci  ľudia,  všetko

môžu  identifikovať,  že  sa  používa  ako  platforma  namiesto  odumierajúcich  
systémov  súkromného  bankovníctva,  to  znamená:  „verejné  použitie  súkromných  
peňazí“  môže  byť  nahradené  pôvodným  systémom  „verejné  peniaze  na  súkromné  
použitie“.

Plán  vyšetrenia  na  pokračovanie:  cca.  Bol  dokončený  v  marci  2009  a  
okamžite  testovaný.

II.  Identifikujte  kľúčové  faktory,  ktoré  tvoria  ľudí

nepretržité  a  exponenciálne  prebúdzanie  kolektívneho  vedomia,  
keďže  jeho  prirodzená  sila  vyvažuje  nespravodlivosť;

slabé  miesta  pracovných  oblastí,  ktoré  majú  zásadný  význam  pre  
zastavenie  systému  privátneho  bankovníctva.

I.  Prezentovať  možné  alternatívne  riešenia  a  stratégie  pre  
implementáciu  a  údržbu  systému  privátneho  bankovníctva.

V  marci  2009  poverený/poverený  vedúci  nariadil,  aby  parametre  štúdie  
pokrývali  interakcie  údajov  zhromaždených  vedúcim  štúdie.  Keďže  databáza  
a  viditeľnosť  rôznych  systémov  a  vysoko  citlivých  a  obmedzených  údajov  
exponenciálne  vzrástla,  poverený/cielený  manažér  nariadil  vedúcemu  
vyšetrovania,  aby  zmenil  svoje  externé  ciele  na:

zahŕňa  činnosť  na  Zemi  a  jej  vplyv  je  globálny  a  systémový;  •  
bankový  systém  v  súčasnej  podobe  neprežije

III.  Identifikujte,  preskúmajte  a  otestujte  na  hlavnej

Prípravné  testy*:  cca.  Boli  dokončené  vo  februári  2009.

premeniť  svoje  osobné  zisky  na  bohatstvo,  aby  sa  predišlo  poslednému  
volaniu  po  spravodlivosti,  keďže  tieto  premeny  sú  už  dobre  známe:  
nákup  nečistých  prostriedkov,  kapitálu  vyprodukovaného  v  otroctve  –  
každá  stanica  trasy  je  jasne  vysledovateľná.

Zhrnutie  vyšetrovania:

Stará  paradigma,  ktorá  je  na  samom  konci  svojho  fungovania  a  
existencie.  Súčasným  ústredným  spôsobom  jej  implementácie  je  
systém  „súkromných  peňazí  na  verejné  použitie“  a  systém  „právnických  
osôb  orientovaných  na  zisk“.  Pôvodná  americká  vláda  bola  obratne  
transformovaná,  potom  s  ďalšími  svetovými  lídrami  hrozby,  násilie  a
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V  Amerike  šéf  súkromného  bankového  systému,  najmä  šéf  správcu  
„Rothschildovho  domu“,  vidí,  že  ich  tajné  zámery,  plány,  domýšľavosť  a  
arogancia  boli  zatienené  mentalitou  ich  vlastných  agentov,  čo  viedlo  k  
sebazničenie  systému  privátneho  bankovníctva  a  globálnej  stability.

Najdegenerovanejšou  a  najnebezpečnejšou  agentúrou  zo  všetkých  je  
„Texas  Camp“.  (mladší  a  starší  Bush,  Bill  Clinton,  Rumsfeld  a  Cheney  –  
prekladateľ).  Akýkoľvek  pokus  ovládnuť  Agentov  a  ich  vybudované  siete  je  
časovo  náročný,  finančne  náročný  a  nepohodlný  pre  Najvyššieho  Vodcu  a  
ostatných  Svetových  Vodcov.  Každý  dozorca  si  začína  uvedomovať,  že  agenti  
sú  nebezpečenstvom  a  hrozbou  nielen  pre  vyvolené  ľudstvo,  ale  aj  pre  
najvyššieho  vodcu  a  ostatných  dozorcov  sveta.  Podvody  sa  v  systéme  
privátneho  bankovníctva  nedajú  kontrolovať  ani  eliminovať,  pretože  ho  
nesie  už  vo  svojom  zárodku.

postupne  si  ju  vynútili  prijať.  Obyvatelia  Ameriky  a  sveta  to  ignorujúco  
prijali  a  vyústilo  to  do  nedobrovoľného  otroctva;  Toto  všetko  bolo  
dosiahnuté  nezákonnými,  bezohľadnými,  podvodnými  a  špinavými  
prostriedkami  a  metódami  a  bolo  presadzované  bez  akejkoľvek  
zodpovednosti.  Počet  obetí  sa  dá  merať  v  miliardách.  Preskúmalo  sa  mnoho  
možných  alternatívnych  riešení  fungovania  súčasného  systému  privátneho  
bankovníctva,  pripravili  a  prispôsobili  sa  im  usmernenia  a  protokoly,  ale  
všetky  testy  úplne  zlyhali.

Zatiaľ  to  nespôsobuje  obavy  ani  najvyššiemu  vodcovi,  ani  
ostatným  vodcom  sveta.  Hlavný  háčik  je  v  tom,  že  spoločné  kolektívne  
vedomie  sa  nečakane  a  nepredvídateľne  zvýšilo  do  takej  miery,  že  použitie  
ich  vlastného  vopred  poisteného  záložného  systému  je  nepraktické  bez  
narušenia  verejného  poriadku  a  spôsobenia  masovej  deštrukcie  
prostredníctvom  zásahov  Vodcov  a  ich  Agentov.  Agenti  majú  povolené  
zapojiť  sa  do  určitého  stupňa  neporiadku  a  hromadného  ničenia  za  účelom  
a  zámerom  Prekurzorov.  Teraz  sa  však  preláti  stali  obeťami  rovnakých  
zariadení.  Predstavení  sa  vždy  vyznačovali  nejednotnosťou  a  chamtivosťou,  
no  teraz  má  najvyšší  vodca  príležitosť  využiť  politický  a  finančný  vplyv  ich  
agentov,  ktorý  je  často  živený  mladými  členmi  a  ostatnými  predstavenými  
sveta.  Bez  ohľadu  na  to  všetci  predstavení  zistia,  že  aktivity  agentov  a  
mladých  členov,  hoci  boli  spočiatku  nevyhnutné,  boli  neskôr  tolerovateľné,  
ale  teraz  sa  stali  neprijateľnými.

Najvyšší  vodca  a  ostatní  svetoví  vodcovia  stratili  kontrolu  nad  svojimi  
agentmi,  pretože  agenti  začali  byť  arogantní,
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Ako  bolo  v  histórii  Ameriky  pred  tridsiatymi  rokmi  niekoľkokrát  
zaznamenané  a  preukázané,  jediným  riešením,  ktoré  zabráni  hrozbe  a  
nezákonnému  zneužívaniu  spojenému  so  systémom  súkromného  
bankovníctva,  je  iba  bankový  systém  „verejné  peniaze  na  súkromné  
použitie“,  ktorý  dobre  informovaní  občania  a  implementované  a  presadzované  
ich  vládou  a  uznávané  celým  svetom.

V  druhom  teste  boli  obyčajný  človek  a  zákonodarca  súdržne  jedno  a  to  isté.  
Výkon  spravodlivosti  nadobudol  úradný  charakter,  no  bolo  poznať,  že  je  za  
tým  verejný  záujem.  Vzdelaní  občania  a  zákonodarcovia,  neoddeliteľní  od  
obyčajných  ľudí,  škodili  dvom  testovaným  systémom  súkromného  
bankovníctva,  a  tak  sa  stali  kľúčovými  postavami  ich  prípadného  kolapsu.  
Potom  bolo  potrebné  opäť  zničiť  inteligenciu  a  oddeliť  zákonodarstvo  od  
verejného  blaha.

Médiá  a  vzdelávacie  systémy  sa  stali  kľúčovými  oblasťami  na  vykorisťovanie  
nevzdelaných.  Počas  desaťročí  pomaly  a  systematicky  manipulovali  s  rôznymi  
nariadeniami,  aby  prenikli  do  priemyslu,  aby  sa  zamerali  na  tých,  ktorí  sú  
kvalifikovaní  vo  verejnom  záujme  a  paradigmách,  aby  dosiahli  primeranú  
úroveň  degradácie  a  našich  súčasných  filtrovaných  médií.  Držby  médií  boli  
konsolidované  len  preto,  aby  niektorí  agenti  mohli  pokračovať  v  manipulácii.  
S  rozvojom  technológií  sa  k  hlavným  oblastiam  pridali  aj  telekomunikácie.

Vďaka  rýchlej  reakcii  verejnosti  prebehli  dva  predchádzajúce  testy  systému  
privátneho  bankovníctva  v  kratšom  životnom  cykle,  pretože  dobre  
informovaní  a  bdelí  ľudia  presadzovali  sankcie  voči  agentom  Dozorcu.  
Vzdelávanie  a  legislatíva  boli  hlavné  oblasti,  ktoré  využívali  manipuláciu  ako  
základný  faktor  pri  zachovaní  posledného  a  ešte  existujúceho  bankového  
systému.

stali  sa  závislými  na  vlastnom  záujme  a  zisku.  Nečinnosť  všetkých  Prekurzorov  
je  v  rozpore  s  ich  predchádzajúcou  dohodou  a  ničí  ich  schopnosť  sebaopravy,  
čo  je  hrozbou  pre  ich  životaschopnosť  a  prežitie.

Najväčší  vplyv  na  zmeny  malo  vytvorenie  internetu,  ktorý  je  stále  najväčšou  
hrozbou  pre  systém  privátneho  bankovníctva.  Internet  je  jediný  problém,  
ktorý  musia  riešiť.  Je  trochu  humorné,  že  všetky  základné  pravidlá  sa  
spoliehajú  na  schopnosti  používateľov  internetu,  a  predsa  je  každý  Dozorca  
tak  zaslepený  aroganciou  vlastnej  domýšľavosti,  že  nie  je  schopný  rozpoznať,  
že  skutoční  majstri  techniky  bez  ohľadu  na  vek  vedia  naplno.  no,  že  stará  
paradigma  nemá  žiadny  účel,  a  hoci  skryte,  predsa  rozhodne  prispievajú  k  
prechodu  k  novej  paradigme  kolektívneho  vedomia.
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Kvôli  svojmu  pôvodu  bola  spravodlivosť  pre  šéfa  vyšetrovania  oveľa  
zaujímavejšia.  Legislatíva  musela  mať  partnera,  keďže  neškolené,  neznalé  
súdnictvo  nemohlo  byť  reálnou  ani  efektívnou  možnosťou.  Zo  začiatku  to  
však  nebolo  také  ľahké  vštepiť.  Po  tom,  čo  „komunizmus“  na  americkej  pôde  
zanikol  a  vzdelávanie  a  mediálny  priemysel  boli  celkom  pod  kontrolou,  
skutočné,  ústavne  založené  právnické  vzdelanie  bolo  skryto  prevedené  na  
súčasný  systém.  To  sa  v  Amerike  dosiahlo  infiltráciou  do  BAR  (British  
Accreditation  Registry)  do  najvyšších  sudcov,  čím  sa  zabezpečili  najvyššie  
pozície  v  tejto  profesii  v  miestnych,  štátnych  a  národných  úradoch  a  
korporáciách.  To  však  nebolo  možné,  pokiaľ  bol  BAR  na  komunistickom  
zozname.  V  minulosti  sa  viedli  vyšetrovania  BAR  a  na  ich  umlčanie  sa  použili  
politické,  ako  aj  finančné  páky;  ako  je  to  v  prípade  tých,  ktorí  skúmali  
americký  bankrot,  Federálnu  rezervnú  banku  atď.  Každý,  kto  sa  postavil  
proti  politickému  a  finančnému  vplyvu,  bol  uväznený,  zmizol,  umlčaný  alebo  
hanebne  zdiskreditovaný  až  k  verejnej  likvidácii.

Veľa  dôverných  informácií  pochádza  z  vlastného  domu  Najvyššieho  vodcu,  
domov  iných  svetových  vodcov  a  zvyčajných  spravodajských  zdrojov  nášho  
domu.  Minulá  úroveň  angažovanosti  systému  privátneho  bankovníctva  a  
jeho  predsedu  je  nepopierateľná.  Minulá  zručnosť  vo  vyjednávaní  a  
implementácii,  aby  sa  zabezpečilo,  že  systém  súkromného  bankovníctva  
bude  celosvetovo  akceptovaný,  je  brilantné  a  nemilosrdné.  Zámery  a  činy,  
ktoré  smerujú  k  jeho  realizácii  a  udržiavaniu,  sú  otrasné,  a  keď  sa  to  dostane  
na  verejnosť,  vždy  to  vyvolalo  odmietnutie  ľudí.  Verejnosti  sú  k  dispozícii  
dôkazy  o  vopred  premyslenom  zámere,  výpočte,  plánovaní,  neustálom  
prehodnocovaní  a  úpravách  používaných  na  udržanie  systému  privátneho  
bankovníctva  v  minulosti  aj  v  súčasnosti.  Vybraní  agenti  verejnosti  a  
pozorovatelia  sledovali,  skúmali  a  uchovávali  dôkazy,  kým  sa  neprihlásila  
infraštruktúra  a  členovia  trustu.  Globálny  intel  tiež  uchováva  správy  a  čaká  
na  pokyny.  Na  začiatku  neboli  šéfovia  úradov,  úradov  a  všeobecných  orgánov  
pôvodnej  americkej  vlády  skorumpovaní.  Vodcovia,  úrady  a  úrady  súčasnej  
americkej  vlády,  ak  sú  skorumpované,  sú  tak  len  preto,  že  vlastný  záujem,  
zisk  a  arogancia  ich  dedičov,  ako  aj  nástupcov,  agentov  a  správcov  pôvodného  
zdroja  ich  existenciu,  požadujte  to.

Autorizovaný/poverený  vodca  a  vedúci  vyšetrovania  spoločne  
identifikovali  prípad  americkej  hypotéky  (príloha  1)  ako  kľúčový  nástroj,  s  
ktorým  sa  ľudia  môžu  stotožniť.  Stalo  sa  tak  s  cieľom  stať  sa  jednotným  
fórom  pre  Spojené  štáty  americké  a  ľudí  na  Zemi,  aby  sa  umierajúci  
súkromný  bankový  systém,  teda  systém  „súkromných  peňazí  na  verejné  
použitie“,  mohol  nahradiť  systémom  „ verejné  peniaze
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Vedúci  štúdie  oznámil  výsledky  a  závery  (uvedené  nižšie)  
oprávnenému/poverenému  vedúcemu  =  „zelená

Preskúmaním  „spoločenských  noriem“  je  najmenej  pravdepodobné,  že  
sa  k  týmto  informáciám  dostanú.  Rozsiahla  kontrola  u  autorizovaného/
povereného  manažéra  a  zdrojov  intel  ukázala  opak.  Na  pokyn  
splnomocneného  manažéra/správcu  boli  správcovia  pozvaní,  aby  pozorovali  
a  pomáhali  v  záverečných  fázach  vyšetrovania,  aby  manažér  vyšetrovania  
posúdil  spôsobilosť,  zámer  a  postavenie  správcov.  Hodnotenie  vzniklo  ako  
spoločný  výsledok.  Ich  zámer  bol  rovnaký  ako  zámer  ich  vodcu,  alebo  
možno  ešte  komplexnejší,  keďže  tiež  pochopili,  že  nový  bankový  systém  
môže  fungovať  a  prežiť  len  vtedy,  ak  bude  výkon  spravodlivosti  v  Amerike  
založený  na  úplnej  transparentnosti,  ktorú  každý  súdny  úradník ,  pracovník  
a  kompetentný  zabezpečuje  osobnú  zodpovednosť.  Vedúci  vyšetrovania  
dva  mesiace  vyšetroval  súd  a  súčasný  systém  zodpovedností  jeho  úradníkov,  
zamestnancov  a  úradníkov.  Zatiaľ  čo  agenti  zvyčajne  pracujú  s  plným  
vedomím  svojej  osobnej  zodpovednosti  a  očakávajú,  že  tribunál  zapadne  do  
systému,  v  praxi  zodpovednosť  a  zodpovednosť  neexistuje,  zákonník  a  
nariadenia  vyžadujú  zverejnenie  predtým,  ako  sa  dostanú  do  právneho  
alebo  verejného  úradu.  Súkromné  zmluvy,  pracovné  zmluvy  alebo  čokoľvek,  
čo  obsahuje  „klauzulu  o  zachovaní  neškodnosti“  alebo  podobnú  imunitu,  sa  
však  nezverejňujú.  Do  určitej  miery  chránia  nižšie  úrovne  aj  obmedzením  
prístupu  a  spracovaním  nárokov,  ktoré  sú  samosprávne  spravované  
administratívnymi  oblasťami,  v  ktorých  súdna  sieň  spolupracuje  s  
poisťovníctvom.

na  súkromné  použitie“.  Vedúci  testu  a  autorizovaný/
dočasný  hlavný  vedúci  prediskutovali  a  dohodli  sa  s  členmi  globálneho  
tímu,  že  vedúci  testu  zostane  v  štátoch  a  na  test  použije  svoj  vlastný  
dom;  a  že  vedúci  vyšetrovania  má  jedinečnú  pozíciu  na  testovanie  a  
vyjasňovanie  zostávajúcich  bodov  konečnej  implementácie  systému  
„verejných  peňazí  na  súkromné  použitie“  a  obnovenia  skutočnej  pravdy.

Správcovia  verejného  majetku  nadviazali  kontakt  s  vedúcim  vyšetrovania  
dňa  10.  decembra  2010  a  poskytli  relevantné  informácie,  o  ktorých  sa  
predpokladalo,  že  neboli  známe  poverenému  správcovi,  vedúcemu  
vyšetrovania  a  švajčiarskej  stráži  štátneho  majetku,  ako  aj  relevantné  
podrobnosti  týkajúce  sa  predbežných  vyšetrovaní  a  aktuálnych  udalostí  
ovplyvňujúcich  najvyššie  úrovne  obchodu,  bankovníctva  a  financií.
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Stretnutia  sa  konajú  s  cieľom  oficiálne  urovnať  bezdôvodné  
obohatenie  otroctvom  a  iné  zločiny  proti  ľudskosti.  Na  tomto  
aktuálnom  stretnutí  sa  podrobne  rozoberajú  oprávnenia,  pokyny,  
predbežné  plány  a  požiadavky.  Finálne  plány,  oprávnenia,  pokyny  
a  podmienky  vyžadujú  stopercentný  súhlas  oboch  strán.

2.  Správcovia,  najmä  Charles  C.  Miller,  už  vyhlásili,  že  vedia  o  existencii  
otrokárskeho  systému  a

Zaujímavejšie  je,  že  systém  privátneho  bankovníctva  je  už  teraz  hrozbou  
pre  všetkých  šéfov  (najvyšší  šéf  amerického  systému  privátneho  bankovníctva  
a  šéfovia  sveta).  Hrozbu,  ktorú  predstavujú  neposlušní  agenti,  možno  
výrazne  znížiť,  ak  všetci  dozorcovia  a  správcovia  verejného  majetku  uzavrú  
dohodu.  Keď  sa  začne  proces  dohody  o  konečnom  ukončení  nedobrovoľného  
otroctva  a  bezdôvodného  obohacovania,  niektorí  jednotlivci,  najmä  bezuzdní  
agenti,  budú  implicitne  a  nehanebne  vystavení  vlastným  záujmom,  vlastnému  
prospechu  a  sebazáchove,  aby  im  slúžili  ako  príklady  podľa  vlastného  výberu.

1.  Priame  osobné  stretnutie  medzi  Heather  Ann  Tucci-Jarraf  (zastupujúca  
verejné  fondy)  a  Karlom  Langensteinom  (zástupcom  zástupcov):  počas  
rozhovorov  verejných  fondov  s  vedúcim  vyšetrovania  vyšlo  najavo,  že  
nastal  čas,  aby  prevádzkovatelia  súčasného  systému  zaviedli  novú  
paradigmu.  Jeho  národný  a  štátny  bankový  systém  je  zabezpečený  
aktívami,  ktoré  musia  zostať  pod  dohľadom  švajčiarskych  stráží.  To  je  
dôvod,  prečo  bola  Heather  Ann  Tucci-Jarraf  menovaná  do  pozície  
mediátorky  správcu,  aby  pomáhala  Karlovi  Langensteinovi  pri  
organizovaní  protokolov  a  podmienok  stretnutí,  ktoré  sa  uskutočnia  
medzi  správcami  a  tými,  ktorí  budú  štruktúrovať  čistenie  bankového  
systému,  vláda,  najmä  súdy,  implementujú  a  presadzujú.

spôsob“  pripraviť  fóra  na  štátnej  a  národnej  úrovni  na  
implementáciu  systému  „verejné  peniaze  na  súkromné  použitie“.  Pre  
likvidačné  a  právne  prípady  je  možné  vydávať  samostatné,  podrobnejšie  
správy.

ZÁVER:  (Globálny)  systém  súkromného  bankovníctva  v  Amerike  
je  hrozbou  pre  štátnu,  národnú  a  medzinárodnú  bezpečnosť,  hrozbou  
pre  ľudstvo,  ktoré  sa  stalo  otrokmi  a  neprávom  prispelo  k  selektívnemu  
obohacovaniu  sa  šéfov.

PARADIGMA  -  POTREBNÉ  KROKY
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PATRICK  WANG  SHI  CHUNG  (riaditeľ  HSBC),  identita  iných  osôb  nebola  z  nejakého  
dôvodu  odhalená

Hlavný  cieľ:

HSBC  (Londýn,  Peking),  UBS  (Švajčiarsko)

WONG  SHUI  LUNG  (GEN,  ĽUDIA)  -  Čína

2008-2009  ŠTÚDIA  HSBC-UBS  „RENAUD“.

Zdrojová  osoba:

Kontakt:

Banky:

Začiatok  vyšetrenia:  cca.  Leto  1998  (obdobie  deregulácie  amerického  zákona  Glass-Stealy)

(oblasť  vyšetrovania  sa  týka  len  bankovej  korupcie)

Katalyzátor  1:

PARADIGMA  -  Príloha  1

Dátum  dokončenia:………,  2011,  Miesto:………,  štát  Washington,

Riaditeľ  vyšetrovania  vydáva  túto  správu  a  jej  prílohy  pod  vedením  a  
vedením,  na  svoju  plnú  osobnú  a  trestnoprávnu  zodpovednosť,  pričom  si  
ponecháva  jediné  a  výhradné  právo  definovať  všetky  definície  a  spravovať  
formát  a  obsah  toho,  čo  je  v  nej  obsiahnuté.

Vedúcou  štúdie  je  Heather  
Ann  Tucci-Jarraf

(Panama)  pre  účtovníctvo/predkladanie  správ,  ktoré  nie  je  zahrnuté  v  tejto  
správe,  keďže  stav  vyšetrovania  úradov  nie  je  známy;  na  požiadanie)

4.  Miesto  stretnutia  a  doprava:  z  bezpečnostných  dôvodov  o  tom  
rozhodne  a  organizuje  Karl  Langenstein.

bolo  podané  oznámenie  o  spravodlivosti,  ktoré  dostatočne  poslúžilo  
každej  strane.  Správcovia  sú  ochotní,  pripravení  a  schopní  prijať  
ponuky  na  konečné  termíny  verejných  rokovaní  o  znižovaní  škôd.

3.  Bolo  dohodnuté,  že  Karl  Langenstein  dostane  výhradnú  právomoc  
organizovať  a  zbierať  údaje  prostredníctvom  svojho  systému  a  metód.  
Z  bezpečnostných  dôvodov  Karl  Langenstein  odovzdá  uvedené  systémy  
a  metódy  Heather  Ann  Tucci-Jarraf  na  osobnom  stretnutí.

vyhotovené  s  mojím  jedinečným  podpisom  a  osobnou  pečaťou  tejto  
zmluvy;  všetky  práva  vyhradené.

*  ZÁKLADNÝ  VÝSKUM,  ALTERNÁTORY  KATALYZÁTOROV:  (poznámka:  Wells
Prípad  Fargo  týkajúci  sa  podvodu  Tigran  Sargysia  vrátane,  ale  nie  výlučne,  
Agape  Christian  Foundation  a  Makarizo
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Návrh:  Stretnutie  s  generálom  Wongom;  stalo  sa;  preneste  prípad  na  BIG  3  a  ustúpte

Správa:

Mikroskopické  skúmanie  ocenení  bankových  klientov  s  vysokou  čistou  hodnotou  
(500  miliónov  USD  alebo  viac)  (spolu  s  emisnými  riešeniami),  ktorí  iniciovali  a  
udržiavali  zmluvy,  ktoré  vytvorili  neregulovaný  a  nekvalifikovaný  priemysel  
prenajímaných  dokladov  o  fondoch,  kapitálových  účtov  a  iných  zmluvných  
štruktúr .  zvýšiť  finančnú  pozíciu  širokej  svetovej  verejnosti,  ľudí  z  maklérskeho  
priemyslu.

Táto  infraštruktúra  bola  veľmi  zložitá,  pričom  vstavaní  agenti  pracovali  od  najnižšej  
po  najvyššiu  v  každom  oddelení,  ktorí  boli  buď  platení,  alebo  boli  k  tomu  nútení.  
Zložitosť  vykonania  je  prima  facia  (dostatok  dôkazov  na  podporu  právneho  nároku)  
za  predbežné  plánovanie,  svojvoľný  zámer  a  za  dlhodobý  záväzok,  stratégiu  a  
implementáciu  na  najvyšších  úrovniach  Nedostatok  regulácie  umožnil  implementáciu  
bankových  zmlúv;  následné  zákony  urobili  bankové  zmluvy  nezákonnými.  Bankové  
zmluvy  si  zámerne  ponechali  u  seba,  kópie  sa  nesmeli  dostať  von,  čím  sa  investície  
klienta  stali  v  podstate  neopraviteľné,  -  podľa  vyšetrovania  v  roku  2008.  Mikroskopický  
prieskum  odhalil  bankovú  zmluvu,  ktorá  bola  stimulovaná  dlhodobým  vzťahom  a  
dôverou  so  Zdrojovou  osobou.  Keďže  sa  to  nezdalo  byť  relevantné,  vyšetrovanie  toho,  
či  bol  Sir  Peter  Davis  spoluvinníkom  alebo  vedomým  prospechom  zo  Zdrojovej  osoby,  
bolo  zrušené.  Zistilo  sa,  že  hoci  bol  Sir  John  Bond  odvolaný  z  pozície  predsedu  HSBC  za  
odčerpávanie  zlatých  rezerv  klientov  a  prevedený  do  sektora  súkromného  bankovníctva,  
infraštruktúra  v  rámci  HSBC  v  Londýne  nezanikla.  Patrick  Wang  Shui  Chung  na  to  mal  
príležitosť  a  príležitosť  a  jeho  pôsobenie  na  medzinárodnej  úrovni  bolo  na  škodu  
globálnej  komunite.  Intel  informoval  o  teroristických  väzbách  a  možnej  aktivite.

Veci  na  práci:

Najmenej  jedna  alebo  viac  zdrojových  osôb  vytvorilo,  implementovalo  a  udržiavalo  
internú  bankovú  infraštruktúru  zasvätených  osôb,  ktorú  bolo  možné  použiť  na  
základe  priazne  alebo  protihodnoty  medzi  externými  finančnými  inštitúciami.

Boli  objavené  finančné  investície  klienta  Ex  Reports-Rams  Microscopic,  ktoré  Original  Source  a  jeho  agenti  pochovali  
vo  Švajčiarsku.  Traja  alebo  viacerí  vedúci  pracovníci  (HSBC-Londýn)  vyhlásení  za  mŕtvych;  
nižší  stredný  manažment/pracovníci;  tiché  medzinárodné  „vyšetrovania“  rôznych  
globálnych  agentúr /  politický  tlak  z  Číny,  USA  a  Kanady;  Čína  dostala  špeciálne  daňové  
stimuly  na  investície  v  USA.  Požiadavky  americkej  verejnosti  na  zverejnenie  amerických  
klientov  vo  Švajčiarsku  za  „daňové  úniky“  a  rôzne  iné  obvinenia.  Vec  čaká  na  ďalšiu  
diskusiu.
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zmluva  o  správe).

V  prípade  POON/LISHA  z  dôvodu  ich  zlyhania  alebo  nedodržania  vopred  stanovených  a  
klientom  odhlasovaných  tajných  legislatívnych  a  zákazkových  protokolov  záverečná  
správa  odporučila  od  prípadu  upustiť.

Cieľ

(oblasť  vyšetrovania  sa  týka  len  bankovej  korupcie)

banky

Katalyzátor  2

Pripojenie  Intel

Hlavný  cieľ

Hlavný  cieľ

2008-2009  PANAMA-COOSEMUPAR  VYŠETROVANIE

HSBC  (Peking)

Autorizovaný  manažér;  WONG  SHUI  LUNG  (GEN.  WONG)

Zdrojové  

osoby

VYHĽADÁVAŤ  A  VYŠETROVAŤ  KORUPCIU  A

Cieľ

Pod  Poon  Kongovým  podpisom  mikroskopická  skúška  hodnotenia  jedného  
alebo  viacerých  vyšetrovacích  spisov  (doplnená  o  riešenie  vyšetrovacích  spisov,  oficiálnu  
žiadosť  o  pomoc  z  Číny;  rozšírenie  na  neformálne,  pologlobálne  rokovania  týkajúce  sa  
hlavných  účtov  a  AU).  Obvinenia  zahŕňali  bankárov  na  vysokej  úrovni,  ktorí  vykonávali  
úlohy  v  typických  bankových  činnostiach  podľa  príkazov  klientov  až  po  posledný  
požadovaný  krok,  a  niektorých  bankárov,  ktorí  požadovali  „osobné  platby“  pred  treťou  
stranou/inštitúciou“  externý  certifikát  „bežného  bankovníctva“.  '  bol  vydaný.

Preskúmať  a  odhadnúť  zdrojové  osoby  a  aktíva  čakajúcich  zmlúv  o  správe  
aktív  (Aktív

Strany  a  zástupcovia  sa  spočiatku  javili  ako  citliví,  neskôr  sa  stali  kriticky  
citlivými  v  dôsledku  veľkých  medzinárodných  zákazníkov  a  historických  strán,  zmlúv  a  
dohôd.  Zložitosť  mikroskopického  vyšetrenia  bola  minimálna,  ale  viac  bola  otázka  
„neoprávnených  a  nezákonných  inštitucionálnych  praktík“  našich  svetových  bankárov.

VŠETKY  ÚROVNE  POLITICKÉHO  A  FINANČNÉHO  VPLYVU

Katalyzátor  3

Kontakt

Intel  connection  SUPERVISORY  MANAGER,  COOSEMUPAR  PRÁVNY  ADVISOR

2008-2009  POON  I  LI  SHA  vyšetrovanie

banky

Autorizovaný  manažér  a  Jonathan  D.  Betts  z  Atlantica

RÔZNE,  HLAVNE:  HSBC  (PANAMA)

(oblasť  vyšetrovania  sa  týka  len  bankovej  korupcie)

Zdrojové  osoby  POON  KONG  I  LI  SHA

COOSEMUPAR
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správa

Pripojenie  Intel  podľa  bežného  postupu  -  Authorized  Manager,  doplnené  (zodpovedá

správa

Prvé  doručenie  správy  pánovi  Torrijosovi  nebolo  možné,  keďže  sa  neskôr  
ukázalo,  že  on  a  jeho  manželka  boli  vyšetrovaní  za  „bezdôvodné  obohatenie“.  
Druhé  doručenie  pánovi  Martinellimu  bolo  uskutočnené,  ale  údaje  zozbierané  v  
záverečnej  fáze  vyšetrovania  odhalili  začiatok  nezverejnených  vzťahov,  čo  
preukázalo  prima  facia  (poskytnutie  dostatočných  dôkazov  na  podporu  právneho  
nároku)  vedomú  a  úmyselnú  spoluúčasť  z  jeho  strany .

FREDDIE/FANNIE  BONDS,  CMO  A  INÉ  MBS
PROBLÉMY  S  DLHOPISMI/CENNÝMI  PAPIEROM:

Pokusy  o  preskúmanie  toho,  čo  sa  objavilo  na  obrazovkách  s  externým  zásahom,  
emitenti  zmarili,  zabránili  im  alebo  im  zabránili  s  odkazom  na  podvod;  nedošlo  však  
k  pokusu  o  odstránenie  emitentov,  žiadne  zaobchádzanie  s  nimi  alebo  ich  nahlásenie  
ako  podvodov  s  cieľom  dostať  ich  z  trhu.

Katalyzátor  4

Hlavný  cieľ

na  skúšku  úverov  Svetovou  bankou)

2008-2009  VYŠETROVANIE  FANNIE/FREDDIEHO

Cieľ

Strany  a  zástupcovia  sa  spočiatku  javili  citliví  a  stali  sa  kriticky  citlivými  v  
dôsledku  predbežných  výsledkov  vyšetrovania.

Mikroskopické  vyšetrenie  platnosti  rôznych  cenných  papierov  –  
vrátane,  ale  nie  výlučne,  Freddie/Fannie  Bonds  –  ich  monetizácia  a  možnosti  
obchodovania

banky

Strany  a  zástupcovia  spočiatku  prejavovali  určitú  citlivosť  a  potom  sa  stali  
kriticky  citlivými  na  pokyny  povinného  vedúceho,  ktorý  bol  založený  na  úmysle  
internacionálov  zasiahnuť  priamo  alebo  nepriamo.

Údaje  o  cenných  papieroch  zverejnil  NASDAQ  atď.  na  vašom  projektore;

Mikroskopické  vyšetrenie  na  jeho  vyhodnotenie  (doplnené  o  riešenie  vyšetrovacích  
spisov,  s  oficiálnou  žiadosťou  o  pomoc  z  Číny).  Následné  vyšetrovanie  globálneho  
tímu  odhalilo  zložitejšie  „zaberanie/získavanie  pôdy“  a  pranie  špinavých  peňazí  
tým,  že  pôžičku  Svetovej  banky  označil  za  pôžičku  použitú  pre  Saddámov  program  
„ropa  za  potraviny“.  Zainteresované  strany  zahŕňali  vyšších  úradníkov  správy  
Torrijos,  popredné  panamské  právnické  firmy  a  zamestnancov  bánk.  Ďalší  zber  
údajov  sa  zaoberal  otázkou,  či  vyššie  postavení  predstavitelia  USA  mohli  zapojiť  
svoje  nepriame  alebo  priame  záujmy  v  poľnohospodárstve  a  potravinárskom  
priemysle,  či  už  mali  finančný  a/alebo  politický  vplyv  na  Panamu;  ako  aj  to,  či  existujú  
aj  iné  latinskoamerické  podobné  vplyvy.

PRESKÚMAŤ  A  HODNOTIŤ  A

INÉ,  HLAVNE  JP  MORGAN
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Pôvod:

Pripojenie  Intel:  Podľa  bežného  priebehu  podnikania  -  Autorizovaný  manažér;  doplnené

breh

Kontakt:
PARTNERI  V  ČINNOSTI,  MINISTROVIA

2010,  Ekvádor

BEG  chcela  získať  pomoc  financovaním  falošného  akreditívu,  ktorý  
údajne  vydala  štátna  centrálna  banka  a  vláda.  Z  predbežného  hodnotenia  
vyplynulo,  že  „akreditív“  nebol  vystavený,  zákazka  nebola  oficiálne  získaná  a  
hlavný  cieľ  sa  zmenil.

Hlavný  cieľ:

Cieľ:

Energetický  projekt

Správa: Strany  a  zástupcovia  sa  spočiatku  javili  ako  citliví  a  potom  sa  stali  kriticky  
citlivými  v  dôsledku  medzinárodného  politického  a  finančného  vplyvu.  
Vyšetrovanie  odhalilo  korupciu  vládnych  úradníkov  na  základe  údajov,  ktoré  
prezidentov  bratranec  tajne  zhromaždil,  aby  ich  dostal  pod  svoju  kontrolu.  Bolo  
predložené  riešenie  financovania,  ktoré  si  nevyžadovalo  a  nevyžadovalo  štátne  
ústupky,  ktoré  by  poškodzovali  štát  alebo  obyvateľstvo;  potenciálne  strany  alebo  
uchádzači  nemohli  konkurovať  tejto  ponuke;  Čína  opustila  scénu  a  vrátila  sa  až  
neskôr,  nepriamo  cez  Venezuelu;  Caterpillar  sa  zaoberal  klamlivými  praktikami  a  
vyvíjal  nenáležitý  politický  a  možno  aj  finančný  vplyv  na  situáciu.  Toto  všetko  sa  
dalo  očakávať  a  načrtnuté  riešenie  financovania  bolo  zámerne  navrhnuté  so  
zmluvnými  podmienkami  s  cieľom  hľadať  korupciu  vlády  a  tretích  strán  a  politicko-
finančný  vplyv;  Čína  sa  vrátila  cez  Venezuelu.  Medzinárodné  médiá  informovali,  
že  Čína  uzavrela  s  venezuelským  prezidentom  50-miliardovú  dohodu  o  rope.  
Prvým  odporúčaním  správy  bolo  ukončiť  účasť  Ekvádoru,  pretože  riadenie  bolo  
časovo  náročné.  Zisťovacie  správy  spravodajských  služieb  skutočne  ukázali,  že  
zmrazené  venezuelsko-americké  účty  museli  byť  predané  Číne,  maskované  ako  
ropná  dohoda  a  vplyv  Venezuely  na  Ekvádor,  aby  sa  energetický  projekt  nepriamo  
vrátil  na  stôl.  Premiér  Ekvádoru  bol  pozvaný  do  Venezuely  a  bola  uzavretá  
predbežná  dohoda  o  "pôžičke".  Potom  sa  Ekvádor  vrátil,  aby  poskytol  riešenie  
financovania

Centrálna  banka  krajiny

Katalyzátor  5

Správa  z  vyšetrovania  odporučila,  aby  sa  o  tom  ďalej  diskutovalo  vo  
februári  2009;  v  marci  2009  by  sa  mal  pripraviť  dodatočný  plán  inšpekcií;  
a  možné  riešenia  sú  štruktúrované  prostredníctvom  testovania  od  marca  
2009  do  16.  februára  2011  vrátane.  Dňa  16.02.2011  poverený  manažér  dal  
zelenú  na  realizáciu  návrhu  riešenia  v  záverečnej  správe.

BROWN  ENERGY  GROUP  (BEG),  MIESTNE  PODOBNÉ

Posúdiť  a  pomôcť  pri  externom  „kontrakte“  štátnej  energetickej  siete  a  
infraštruktúry  s  „Akreditívom“.
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pýtať  sa  a  hlásiť,  že  všetky  venezuelské  dohody  zlyhali  pre  zlyhanie  paktu  
medzi  Čínou  a  Venezuelou.  Následná  správa  Fact-Finding  odhalila,  že  dôvodom  
bolo  zasahovanie  USA  do  zmrazených  účtov  súvisiacich  s  Čínou.  Správa  odporučila  
pozastaviť  spoluprácu  s  Ekvádorom  kvôli  iným  už  stanoveným  povinnostiam.

*DRAŽBA  NEHNUTEĽNOSTÍ  -  ZHRNUTIE:

JE  „HYPOTÉKOVÝ  LIST“  NESPRÁVNY:  áno.

Zaznamenané.  Podané.  Doručené.

Vyšetrovanie  a  pohovory  v  rámci  „maklérskeho“  priemyslu;  úmyselne  nekompetentný;  
všeobecný  priemysel,  ktorý  teraz  nie  je  spôsobilý  na  jurisdikciu,  len  kvôli  súčasným  
podmienkam.

SUMA:  255  000  USD  Mix  hotovosti  a  „pôžičky“.  Záložná  listina  
vykonaná/zapísaná,  bez  poznámok,  príjemca  MERS

KÚPENÉ:  2003,  Zákonná  záručná  listina

TYP:  CMO,  Rôzne  balíčky  MBS,  REMICS,  Osobná  hypotéka,

Zaznamenané.  Podané.  Doručené.  HELOC:  2004,  "50  000  heloc",  Hypotekárna  
listina,  bez  identifikácie  zabezpečeného  dlhu.  Vykonané/Zaznamenané  bez  
komentárov

POSTUP:  Záložné  právo /  zmenka  ZRUŠENÉ  ZO  ZÁKONA.

KOMPLETNÁ  POSÚDENIE  HYPOTÉKY:  cca.  23  000

ŠTÁT  TESTOVANIA:  Štát  Washington

POSTUP:  Záložná  listina /  zmenka  ZRUŠENÁ  ZO  ZÁKONA.

JE  „HYPOTÉKOVÝ  LIST“  NESPRÁVNY:  áno.

Preskúmanie  právneho  prípadu

*NÁSLEDNÝ  TEST,  VOLIČ  KATALYZÁTOROV:

PREBIEHA  SÚDNY  SÚD:  áno

TEST  HOUSE:  3809  I  16th  st  ct  NW,  Gig  Harbor,  Washington,  98332

ADMINISTRATÍVNA  OBLASŤ  TESTOVANIA:  Administratívna  oblasť  Pierce  
(predovšetkým)  doplnená  o  Thurston,  Mason
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vyšetrenie

jeho  domestikácia,  ktorú  je  možné  využiť  na  verejno-súkromné  účely  
pri  implementácii  bankového  systému  a  aby  prežili,  dáva  bankám  
možnosť  prejsť  na  nový  systém

4.  preverenie  vymožiteľnosti  práva,  obchodu,  korupcie  5.  
preverenie  základnej  vedomostnej  úrovne  vlastníkov  bytov  6.  
posúdenie  stratégií  na  očistu  súdu  a.

1.  Legislatívny  systém  je  skorumpovaný  kvôli  svojmu  elitnému,  
privilegovanému  spôsobu  myslenia  a  utilitarizmu,  ktorý  je  podporovaný,  
podporovaný  a  regulovaný  systémom  súkromného  bankovníctva;  je  
filtrovaný  a  udržiavaný  pomocou  "BAR".

7.  prípady  v  rôznych  právnych  systémoch  a  súdnych  úrovniach

VÝSLEDKY  VYŠETROVANIA,  TESTOV  A  VÝSKUMU

1.  preskúmanie  procesu  generálnych  výpovedí  2.  
preskúmanie  právnej  praxe,  obchodu,  korupcie  3.  zástupcu/
právnika  miestnej  banky  a  korupcie

PREDBEŽNÝ  ZÁVER

KONTROLA:  využitie  a  sledovanie  iných  hypoték  ako  porovnanie

CIELE:

testovanie

Vzhľadom  na  vzájomný  vzťah  tribunálu  s  bankami  a  poisťovňami  sa  súd  vo  
všeobecnosti  prikloní  na  stranu  vlastníkov  domov  iba  vtedy,  ak  bez  ohľadu  
na  konkrétny  model  nastane  jedna  z  nasledujúcich  dvoch  vecí:

1.  majiteľ  domu  skutočne  dostane  čestného  sudcu,  ktorý  skutočne  
vykonáva  spravodlivosť  (zriedkavejšie  ako  biely  havran)  2.  dôkazy  

o  bankových  (veriteľských)  podvodoch  alebo  iných  zločinoch  sú  také  
jasné,  že  ak  sudca  stále  rozhodne  v  prospech  banky,  verejné  
pohoršenie,  by  spôsobilo  narušenie  verejného  poriadku.

2.  Vymáhanie  práva  znamená  vykonávanie  príkazov,  čo  zahŕňa  aj  
zatváranie  očí  pred  zločinmi  svojich  nadriadených.  Vo  všeobecnom  
zmysle  nie  sú  orgány  činné  v  trestnom  konaní  skorumpované  a  
vidia,  čo  sa  deje,  len  potrebujú  podporu  a  pokyny,  aby  znovu  získali  
vitalitu  a  odvahu  presadiť  skutočnú  pravdu.
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5.  Jedinou  správnou  odpoveďou  na  hypotéku  je  zrušenie  a  riadne  daňové  
vykazovanie  (1099A,  1099C,  10990ID,  1096)  a  uplatňovanie  CKÚ  plošne.

7.  Referenti  administratívnych  oblastí  evidenciu  neuložili;  zrušenie  zmenené  a  
doplnené  tak,  aby  vyžadovalo  predloženie  záznamov;  Počiatočná  odpoveď  bola  
účtovať  poplatky  za  každú  vopred  podanú  referenciu  a  zaplatiť  za  podania  
audítora,  čo  viedlo  k  tomu,  že  pôvodné  náklady  na  podanie  vo  výške  63  USD  
vyskočili  na  1  600  USD.  Riaditeľ  vyšetrovania  hovoril  s  audítorom  okresu  Pierce  o  
internom  e-maile  medzi  audítormi  okresu  v  štáte  Washington,  ktorý  viedol  k  
zníženiu  poplatku.  Je  potrebné,  aby  sa  vec  preskúmala  prostredníctvom  CKÚ  na  
nezávislú  verejnú  registráciu,  ako  aj  na  komerčné  účely.

ktorými  sú  nelegálne  cenné  papiere,  obchodné  záložné  práva  a  hlavný  nájomca-
podnájomca.

OPPT  oznámenia  [22]

(neschopnosť  naskenovať  uložené  dokumenty,  odstrániť  kópiu  zo  správy  atď.)  –  
Riešenie:  prešetrenie  prípadu  prostredníctvom  UCC.

4.  Prostriedky  podvodu:  „zástavná  listina“  a  záväzky,

Zdieľam:

3.  Všetky  hypotéky  sú  výsledkom  podvodu  –  dôkaz  podvodu
nájsť  v  účtovníctve  a  daňovom  výkazníctve;  ďalšie  podporné  dôkazy  sú  v  
historickej  a  procesnej  histórii  Freddie/Fannie,  najmä  v  jednotnej  listine  o  
záložnom  práve  a  zmenách  v  zákonnom,  právnom  a  vzdelávacom  systéme  počas  
niekoľkých  desaťročí.

6.  Súdni  úradníci  prípad  zneužili

8.  Neplatnosti  boli  testované  a  vykazujú  výkyvy,  neskôr  budú  spoľahlivé,  keď  sa  
spoja  s  daňovým  hlásením  a  dokumentmi  CKÚ.

9.  Úroveň  vedomostí  majiteľov  domov  je  zámerne  minimálna;  najťažšie  pre  
majiteľov  domov  je  konečne  si  uvedomiť,  že  žiadny  (požičaný)  úver  neexistoval.

Stĺpec:

KONIEC  ZÁKLADNEJ  SKÚŠKY

KONIEC  ZÁKLADNEJ  SPRÁVY

KONIEC  DODATKU
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Ak  chcete  dobro  pre  seba  a  svojich  blížnych,  urobte  to,  pretože  médiá,  
ktoré  prevádzkuje  systém  údržby  otrokov,  o  tom  zatiaľ  neposkytujú  žiadne  
informácie.

Informujte  svojho  blížneho ,  že  odteraz  je  individuálne  zodpovedný  za  
akúkoľvek  škodu,  ktorú  mohol  spôsobiť  iným,  pretože  banka,  vláda  alebo  
veľká  spoločnosť,  ktorá  už  funguje  bez  právneho  základu,  nemôže  byť  braná  
na  zodpovednosť,  pretože  je  v  likvidácii.

Nižšie  vám  pomôžeme  podrobnými  informáciami  o  tom,  ako  a  akou  formou  
informácie  poskytnúť.

Pravdepodobne  už  viete,  že  bankám  a  vládam  boli  odobraté  
licencie,  [27]  preto  odporúčame,  aby  ste  o  tom  informovali  aj  
ostatných,  pretože  ide  o  právne  záväznú  skutočnosť,  ktorá  sa  dotýka  
všetkých  ľudí.

Inými  slovami:  informujte  osobu,  ktorú  chcete  informovať ,  že  odteraz  
bude  konať  len  a  výlučne  s  plnou  zodpovednosťou,  pretože  za  ňou  už  
nestojí  žiadna  právnická  osoba.

•  25528  čítaní
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Ukončite  otroctvo!  Informujte  aj  ostatných!
[23]  [23]  [23]  [23]

•  Nový  komentár  [26]
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V  tomto  prípade  môžete  poslať  aj  vzorový  list  [28],  skopírované,  vytlačené,  
firma,  organizácia  atď.  zaslané  na  vašu  poštovú  adresu,  ale  adresátom  a  
adresátom  musí  byť  fyzická  osoba,  ktorú  chcete  informovať.

Pošli  poštou

Poslať  e-mailom

Pri  poskytovaní  informácií  uveďte  svoje  celé  meno,  pretože  pri  odosielaní  preberáte  
aj  individuálnu  zodpovednosť  za  poskytnutie  skutočných  informácií  iným.

Poznámka:  Samozrejme  je  možné  odovzdať  aj  osobne,  v  mnohých  prípadoch  je  to  
vhodné.

Je  veľmi  dôležité  poslať  list  s  úctou  a  láskou  (aj  keď  ho  takto  nepodpíšete),  pretože  
komunikujete  s  iným  človekom,  ktorý  bol  rovnako  zajatcom  systému,  bez  ohľadu  na  
jeho  predchádzajúce  postavenie.

Je  nevyhnutné,  aby  ste  ho  poslali  fyzickej  osobe,  presne  pomenovali,  komu  ho  
posielate,  a  osobu,  ktorú  chcete  informovať,  oslovili  menom.

V  prípade  e-mailu  predmet:  Informácie  o  medzinárodných,  základných  ľudských  
právach  a  iných  zmenách

V  oboch  prípadoch

Milý  xy!

Ak  firma,  organizácia  a  pod.  Ak  ho  posielate  svojmu  zamestnancovi  alebo  
zástupcovi,  musíte  poznať  oficiálnu  e-mailovú  adresu,  ktorú  ste  buď  dostali,  alebo  
ktorú  poznáte  z  verejne  zverejneného  zdroja  (napr.  zverejneného  na  webovej  stránke).

Niekoľko  úvah  o  tom,  ako  použiť  vzorový  list  uvedený  nižšie  [28].

Zasiela  ho  súkromná  osoba  súkromnej  osobe,  t.j.  organizácii,  firme  a  pod.  nemožno  
odoslať.

Zdvorilo  informatívny  vzor  listu:
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http://i-uv.com  [13]

Konečné  podania  nájdete  tu:  http://i-uv.com/
oppt-absolute/original-oppt-ucc-filings  [30]

http://i-uv.com/hungarian-translation-of-foreclosure  leták  [29]

---  koniec  vzorového  listu  ---

Odporúčam  Vám,  aby  ste  sa  na  uvedenú  otázku  informovali,  pretože  sa  
môže  ľahko  stať,  že  Vás  Váš  zamestnávateľ  alebo  riaditeľ  nepozná,  alebo  Vás  
z  pochopiteľných  dôvodov  nechce  informovať  o  skutočnosti,  že  som  
komunikoval.

•  váš  bankový  úradník ,  že  banka,  v  ktorej  pracuje,  je  už  v  likvidácii  a  vy  už  nemáte  
žiadne  dlhy.  •  informovať  exekútora ,  ktorý  vám  alebo  inému  spoluobčanovi  chce  

zobrať  dom,  v  mene  banky,  ktorá  už  nemá  právny  základ,  že  koná  nezákonne  a  že  za  
svoje  činy  zodpovedá  on ,  nie  klient ,  •  že  údajný  štátny  zamestnanec ,  ktorý  koná  
vo  váš  neprospech,

Na  základe  existujúcich  predpisov  UCC  (medzinárodné  obchodné  
právo),  odteraz  konáte  na  základe  svojej  vlastnej,  individuálnej  
zodpovednosti,  za  škody  spôsobené  iným  môžete  niesť  zodpovednosť  
vy,  nie  váš  zamestnávateľ  alebo  klient.

upozorniť  ho,  že  jeho  konanie  je  nezákonné,  pretože  jeho  klientovi  už  bola  
odobratá  prevádzková  licencia.

S  priateľstvom:  
podpíšte  sa  celým  menom

O  ľudských  právach  a  ekonomických  zmenách,  ktoré  sa  
odohrávajú  v  živote  ľudstva,  sa  dozviete  na  oficiálnej  stránke:

Toto  nie  je  oficiálny  list,  informujem  vás  ako  súkromná  osoba,  že  bankám  
a  vládam  boli  odobraté  prevádzkové  licencie,  boli  im  odobraté  výsady.

Zbierku  záväzných  referencií  nájdete  tu:

Koho  by  ste  mali  informovať?
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II.  Čo  môžete  vedieť  o  OPPT?

Ako  si  môžete  uplatniť  svoje  práva  podľa  CKÚ?  [35]

•  2271  prečítaní

[23]  [23]  [23]  [23]

Ak  chcete  vedieť  a  presnejšie  pochopiť,  aká  je  táto  problematika  
rozsiahla,  tak  napr.  odporúčame  tiež  dôkladné  preštudovanie  týchto  stránok:

•  Informácie  o  likvidácii  bánk  a  vlád  [27]  •  Objasnenie  [31]  •  UCC  [5]  •  
Konečná  hra  bánk  a  „vlád“.  [32]  •  Hra  [33]  •  Kniha  OP  Čítaním  [34] ,  sa  
môžete  zoznámiť  s  celým  webom,  čo  vrelo  odporúčame.

Komentujte

Stĺpec:

Ak  sa  chcete  v  zmenenej  situácii  domáhať  svojich  práv,  preštudujte  si  
túto  stránku:

Novinky,  články  [20]

Samozrejme,  a  z  pochopiteľných  dôvodov,  mainstreamové  
masmédiá,  riadené  otrokármi,  aby  oklamali  ľudí,  budú  posledné,  ktoré  oznámia  
tieto  informácie,  takže  ste  pred  médiami  s  vašimi  informáciami.  Váš  spoluobčan  
dostáva  informácie  od  vás,  nie  od  svojho  zamestnávateľa  alebo  riaditeľa,  ktorý  o  
tom  ešte  ani  nevie,  alebo  je  v  záujme  mlčať.

Zdieľam:

Návrh

•  notári,  pretože  od  nich  veľa  závisí,  čo  podpíšu  -  alebo  s  vedomím,  čo  už  nepodpisujú,  
•  každý ,  o  kom  si  myslíte,  že  by  mal  byť  informovaný,  •  vaši  priatelia,  samozrejme,  

pretože  ich  životy  sú  tiež  ovplyvnené  týmto

skutočnosť.
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OPPT  už  zanikol  a  práva,  ktoré  si  uplatnil,  ponechal  OP,  teda  ľudskosti.

(Poznámka:  zotročovanie  ľudí  prebieha  už  asi  6-7  000  rokov.)

Viac  podrobností  o  OPPT  si  môžete  prečítať  v  nasledujúcich  článkoch.

Len  tak  v  „zátvorkách“  označujeme  skutočnosť,  že  1.  mája  1776  sa  
intenzívne  začalo  zotročovanie  ľudstva.  Je  teda  pochopiteľné,  prečo  
predstavitelia  OPPT  použili  vo  svojom  logu  (symbole!)  dátum  1776.  Naznačujú  
tiež,  že  proces,  ktorý  sa  v  roku  1776  zintenzívnil,  bol  likvidovaný.

OPPT  _  [4]  je  skratka  anglickej  One  People's  Public  Trust  (prekl.:  One  People's  
Public  Interest  Representation),  ktorá  25.12.2012  po  niekoľkých  rokoch  príprav  
zlikvidovala  banky,  vlády  a  veľké  spoločnosti.

•  1277  prečítaní

•  Nový  komentár  [36]

Správne  spoznanie  OPPT  a  OP
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Ak  nehovoríte  po  anglicky,  buďte  trpezliví.

Ak  ste  v  tejto  téme  nováčik,  alebo  ak  sa  jej  venujete  len  trochu  času,  
odporúčame  vám,  aby  ste  si  túto  skutočnosť  určite  uvedomili:

Je  len  na  vás,  ako  sa  rozhodnete!  Odporúčame,  aby  ste  nikdy  ničomu  slepo  
neverili!  -  všetko  pozorne  sledovať,  všetko  čo  najdôkladnejšie  kontrolovať.

V  tejto  veci  vám  odporúčame,  ak  ovládate  anglický  jazyk,  
preštudujte  si  originálne  dokumenty  publikované  v  angličtine .

Vieme,  že  porozumieť  napísanému  nie  je  jednoduché  a  vyžaduje  si  veľa  úsilia,  ktoré  
treba  robiť  priebežne,  preto  rešpektujeme  proces  učenia.V  každom  prípade  odporúčame  
venovať  dostatok  času  a  energie  na  preštudovanie  všetkých  obsahu  webovej  stránky.

Redakcia  stránky  OP  Maďarsko  si  uvedomuje,  že  tu  zverejnené  informácie  vyvolali  u  
mnohých  ľudí  silné  pochybnosti,  čo  je  úplne  normálny  jav,  preto  sa  v  tomto  článku  
budeme  venovať  otázke  pravosti  a  správnej  znalosti.

likvidácia  [38]

Prvý  a  najdôležitejší  údaj:  redakcia  je  Disclaimer  [37]  zverejnili,  že  informácie  na  
webovej  stránke  sú  autentické.

V  rovnakej  miere,  v  akej  budú  preklady  dokončené,  zverejníme  materiály  
preložené  do  maďarčiny  na  základe  autentických  zdrojov.  (Samozrejme,  
budeme  radi,  ak  splníte  túto  požiadavku:  Hľadáme  dobrovoľných  prekladateľov  
angličtiny[39]).

Informácie  pre  banky  a  vlády

O  otázke  „veriť  či  neveriť“.
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Možnosti  diskusie

„V  prípade  akéhokoľvek  sporu,  omylu  alebo  nepravdivosti  si  
pripravte  a  odošlite  svoje  miestoprísažné  VYHLÁSENIE  O  
ODVÁTE  voči  riadne  overenému,  miestoprísažnému  a  
REGISTROVANÉMU  OPPT  VYHLÁSENIE  O  SKUTOČNOSTI,  bod  
po  bode,  podrobne,  s  podrobnosťami,  s  vedomím  svojej  
právnej  a  morálnej  zodpovednosti,  pod  hrozbou  trestu  za  krivú  
prísahu  a  že  vaše  vyhlásenia  sú  pravdivé  a  presné,  a  podpíšte  
dokument.“

Možnosť,  právo  a  zodpovednosť  za  rozhodnutie  je  teraz  na  vás.

Popieranie  faktov  a  vyslovenie  súkromného  názoru  sú  však  dve  úplne  
odlišné  veci.  Výňatok  z  letáku  o  exekúcii:

Redakcia  webu  zverejňuje  fakty,  poskytuje  informácie,  s  ktorými  
si  môžete  robiť,  čo  chcete...

OPPT  urobil  obrovský  krok  smerom  k  oslobodeniu  ľudstva  z  
otroctva,  ale  dosiahnutie  úplnej  slobody  je  osobná  záležitosť  a  so  
sebou  nesie  zodpovednosť.  Finančná  sloboda  a  sloboda  závislosti  
je  len  prvý  krok  na  ceste  a  na  tejto  stránke  pracujeme  tak,  aby  ste  
pochopili  a  urobili  prvé  kroky  –  viac  pre  vás  urobiť  nemôžeme.  Musíte  
nájsť  sami  seba,  čo  naozaj  STE,  čo  robíte  zo  srdca,  ak  môžete  byť  
čímkoľvek  a  robiť  čokoľvek .

Poznámka:  redakcia  si  uvedomuje,  že  niektoré  sily  pôsobiace  v  
pozadí  (v  spisoch  OPPT  sú  často  nazývané  len  ptw, /mocnosti,  ktoré  
boli/,  „vykonávatelia  bývalej  moci“)  mimoriadne  dlho,  v  rôznych  
spoločenských,  politických,  ekonomických  a  mediálnych  systémov,  ako  
manipulovali  ľudstvom,  ako  ho  oberali  o  možnosť  slobodne  myslieť  a  
konať,  ako  z  ľudstva  urobili  duchovného  a  materiálneho  otroka.  V  
dnešnej  dobe  je  bežný  jav  pochybovať  o  dobrých  správach,  kým  na  zlé  
sa  hneď  vrháme,  takže  právo  pochybovať  má  každý,  užite  si  to,  rovnako  
ako  právo  na  vyjadrenie  svojho  názoru.

•  Na  našej  facebookovej  stránke  [40]  komentujte  publikovanú  tému,  
prípadne  pokojne  položte  otázku,  ktorá  s  ňou  súvisí

Sloboda  z  otroctva
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•  Pripojte  sa  k  našej  skupine  OP  Maďarsko,  [41]  kde  individuálne

•  4748  prečítaní

A  UCC  -  Jednotný  obchodný  zákonník

Rozhodnite  sa  slobodne!  "Želáme  vám  slobodný  a  šťastný  život!"

Zdieľam:

Stĺpec:

snažíme  sa  tiež  poskytnúť  presné  informácie  o  otázkach.

•  Nový  komentár  [42]

OPPT  [4]

UCC  _  [5]  (Jednotný  obchodný  zákonník)  je  definujúcim  právnym  systémom  
svetového  obchodného  života.  Reguluje  obchod  medzi  spoločnosťami  a  slúži  
podnikovým  záležitostiam,  nie  súkromným  osobám.  Ako  už  bolo  povedané,  UCC  
nie  je  vo  svojej  podstate  zlá  alebo  škodlivá,  ale  ako  veľa  vecí  na  Zemi,  bola  zvrátená,  
aby  podporovala  otrokársky  systém  a  pomáhala  presadzovať  príčiny  vládnucich  
mocností.  Pamätajte,  že  každá  vláda  na  svete  je  vlastne  korporácia.

Ale  čo  je  to  sakra  OPPT?
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OPPT  _  [43]  Aby  ste  pochopili  (One  People's  Public  Trust),  musíte  najprv  niečo  vedieť
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OPPT  sa  nezrodili  z  ničoho  nič,  základ  ich  fungovania  položila  
originálna  ústava  napísaná  pre  USA  (nebojte  sa,  bez  ohľadu  na  to  
platí  aj  pre  Maďarov,  bez  akéhokoľvek  znižovania  našich  skutočných  
práv).  Pôvodná  ústava  určovala,  že  ak  sa  vláda  obráti  proti  ľudu,  v  tomto  
systéme  bude  možné  proti  nej  legálne  konať  a  presadiť  vôľu  ľudu.  Túto  
pôvodnú  ústavu  neskôr  prijala  vláda  a  medzičasom  vytvorené  spoločnosti

O  truste:  Trust  je  právna  forma,  ktorá  môže  existovať  vo  svojej  prirodzenej  
forme  v  akejkoľvek  civilizácii,  kultúre,  oficiálne  alebo  neoficiálne.  Skladá  
sa  zo  splnomocnenca  (ale  môže  to  byť  napríklad  darca,  zakladateľ  alebo  
aj  darca  krvi),  splnomocnenca  alebo  splnomocnenca  a  príjemcu.  
Jednoducho,  splnomocnenec  poverí  oprávnenú  osobu,  aby  majetkovo,  
zastupovaním  a  inými  prostriedkami  konala  v  prospech  oprávneného.  
Napríklad  darujete  krv  na  odbernej  stanici  ako  darca,  jej  uskladnením  pre  
človeka  v  núdzi  (príjemcu)  ju  využívajú  správcovia,  v  tomto  prípade  
nemocnica.  Požiadate  svojho  priateľa,  aby  za  vás  vzal  vaše  dieťa  do  
hudobnej  školy,  pretože  ste  zaneprázdnení.  Dôvera  v  takýchto  prípadoch  
vzniká  a  akonáhle  splní  svoj  účel,  zaniká.  Je  možné,  že  naďalej  existuje  
napr.  podnikateľ  venuje  peniaze  na  podporu  povedzme  talentovaných  
dedinských  športovcov.  Vyučovanie  svojho  dieťaťa  zverujete  škole.  Existuje  
nespočetné  množstvo  hovorených  a  nevyslovených,  oficiálnych  a  
prirodzených  foriem.

CKÚ  je  biblia  obchodu  (okrem  iného  vychádza  z  námorného  práva),  presne  
štandardizuje  a  definuje  napríklad  pravidlá  medzinárodného  obchodu  s  tovarom  a  
cennosťami.  Celý  obchodný  systém  je  založený  na  UCC.  O  UCC  sa  na  právnických  fakultách  
veľa  neučí,  o  pravidlách  UCC  učia  svojich  zamestnancov  len  firmy  a  banky  –  pozadie  tohto  
veľmi  dôležitého  systému  tak  zostáva  „in-house“.  Preto  niet  divu,  že  len  veľmi  málo  ľudí  
rozumie  fungovaniu  UCC  (veľmi  sa  líši  napr.  od  „bežného“  občianskeho  či  trestného  práva)  
a  ešte  menej  ľudí  chápe,  ako  sa  podvodne  využívalo  na  podmanenie  si  obyvateľov  Zeme.

V  prípade  OPPT  bola  situácia  trochu  zvláštna,  tu  traja  zástupcovia  
záujmových  skupín  konali  v  prospech  ľudstva  ako  príjemca.  A  hra  bola  
samozrejme  vážnejšia.

Verejná  dôvera  jedného  človeka  (One  People  Public  Trust)  bola  
vytvorená  s  cieľom  odhaliť  a  použiť  overené,  legálne  prostriedky  
na  odstránenie  systému,  ktorý  ovplyvňuje  celé  ľudstvo,  podporuje  
záujmy  len  niekoľkých  a  vykorisťuje  ľudstvo.

A  teraz  o  OPPT  a  jeho  predstaviteľoch
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Heather,  predvoj  OPPT,  tiež  profesionálne  pracovala  v  rámci  systému  UCC  a  
naučila  sa,  ako  „mocné  mocnosti“  využívajú  UCC  vo  svoj  prospech  na  veľmi  vysokej  úrovni.  
Počas  uplynulých  rokov  títo  traja  predstavitelia  OPPT  s  podporou  niektorých  „zasvätených“,  
ale  samozrejme  „pod  radarom“,  začali  dôkladné  vyšetrovanie  týkajúce  sa  odhaľovania  
tajomstiev  otrokárskeho  systému.  Vyšetrovanie  a  jeho  dobrodružstvá  si  pripomenieme  v  
inom  článku.  Odhalenými  skutočnosťami  sú  predstavitelia  tzv  PARADIGMOVÁ  SPRÁVA  
Bolo  to  zdokumentované  v  [25].  Viac  o  tom  neskôr,  všetky  dôležité  dokumenty  týkajúce  sa  
zriadenia,  prevádzky,  výskumu  a  právne  záväzných  predpisov  OPPT  nájdete  na  http://i-
uv.com/  Nájdete  ho  na  webovej  stránke  [44] .

Ak  sa  niekto  narodí  do  otroctva,  ak  nikdy  inak  nežil  a  nemá  dovolené  vidieť  mreže,  
svojich  väzniteľov  a  hlavné  útrapy  svojho  života,  už  si  myslí,  že  je  to  prirodzená  súčasť  
života,  navyše,  vďaka  úspešnej  propagande  od  jeho  rovesníkov  a  vzhľadu,  ktorý  sa  pred  
ním  premieta,  si  aj  on  myslí,  že  je  slobodný,  no,  tento  človek  len  veľmi  ťažko  spozná,  že  
nie  je  slobodný.

Zástupcovia  OPPT:  Heather  Tucci-Jarraf,  Caleb  Skinner  a  Hollis  Hillner

Už  spomínané  slovo  „otrokár“  môže  mnohým  ľuďom  vyhodiť  poistku,  
odporúčame  im  nájsť  iný  názov  pre  systém,  ktorý  vlastní  energiu,  čas,  život  a  
majetok  svojich  zamestnancov  od  narodenia  až  po  smrť,  predostiera  falošné  ciele.  
a  toto  všetko  robia  ľudia  bez  jeho  vôle,  súhlasu,  vedomia,  záujmu  a  úmyslu.

zradil,  nahradil,  ale  to  je  už  iný  príbeh,  aj  keď  mnohým  môže  byť  známy...

Jedna  vec  je  dostať  niekoho  z  otroctva,  ale  ako  ho  zbaviť  otroctva ?

(Nie  je  to  ľahké  čítanie,  ale  oplatí  sa  prečítať,  ak  rozumiete  anglicky.)

Značná  časť  bývalých  amerických  otrokov,  ktorí  boli  teraz  oslobodení,  pracovala  ďalší  rok  
na  plantáži  svojho  bývalého  pána.  Neodvážil  sa  vidieť,  nechápal,  že  sa  zmenili  pravidlá,  
myslel  si,  že  je  to  všetko  len  nejaký  trik  jeho  pána,  aby  ho  potrestal,  ale  čo  je  horšie,  keďže  
nikdy  nebol  slobodný,  možno  ani  ne  sen  byť  niekedy  slobodný..  Toto  je  stav  apatie.  Stav  
stroja.  Smrť  sebauvedomenia,  sebaurčenia.

Trochu  odbočka

Teraz  späť  k  OPPT
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Čo  traja  zástupcovia  našli  a  čo  urobili?

Príklad:  jedna  spoločnosť  dodacími  listami  preukazuje,  že  dodala  50  000  ton  uhlia  do  
Káthmandu  a  má  pohľadávku  po  lehote  splatnosti,  ktorú  mala  druhá  strana  splniť  doteraz.  
Ak  druhá  strana  nezaplatí  (alebo  nepreukáže  zaplatenie  odplaty  za  uhlie),  podľa  systému  
UCC  môže  prepravca  uhlia  zabaviť  majetok  druhej  strany  atď.  Znie  to  povedome?  Ide  o  
bežný  postup  UCC.  V  systéme  CKÚ  nie  je  potrebné  obrátiť  sa  na  súd,  nevyvrátený  nárok  
sa  stáva  právne  záväzným  zákonom .  Toto  je  jediný  spôsob,  ako  umožniť  rýchly  tok  tovaru,  
tovaru  a  finančných  aktív.

2.  Spoločnosti  a  banky  (a  iné  subjekty)  prezlečené  za  vlády  udržiavali  a  
prevádzkovali  systém  držby  otrokov.

Zvláštnosťou  CKÚ  je,  že  ak  subjekt  v  ňom  zapísaný  niečo  tvrdí  (otvorene  a  
overené  vecnými  dokladmi),  MUSÍ  to  dotknutá  strana  v  danej  lehote  vyvrátiť,  inak  môže  
prvý  subjekt  rozhodnúť  napr.  o  navrátení  škôd  spôsobených  druhou  stranou.

v  závislosti  od  svetonázoru,  medzi  Bohom,  Alahom,  Jahvem,  Brahmou,  najvyššou  
bytosťou,  Zdrojom  alebo  dokonca  vyššou,  božskou  projekciou  nás  samých).  To  
znamená,  že  nikto  iný  nemôže  disponovať  s  jeho  právami,  majetkom  alebo  
životom,  iba  samotný  Stvoriteľ.  Žiadna  moc  menšia  ako  Stvoriteľ  nemôže  
pozastaviť  tieto  privilégiá.

Heather  a  jej  tím  odhalili,  ako  vládnuca  elita  s  pomocou  korporácií  vydávajúcich  sa  za  
vlády  a  banky,  pomocou  systému,  ktorý  používa  skrútený,  často  nejednoznačný  špeciálny  
právny  jazyk,  prevádzkuje  svoju  mašinériu,  ktorá  v  konečnom  dôsledku  vyčerpáva  fyzickú,  
mentálnu  a  finančnú  energiu  ľudí.  Dlho  sa  snažili  nájsť  riešenie,  ako  systém  obnoviť,  no  
ten  bol  natoľko  skorumpovaný  a  beznádejne  nezachrániteľný,  že  sa  ho  nakoniec  rozhodli  
„zabaviť“  silou  zákona.  To  znamená,  že  ich  výsady  boli  zrušené  a  právny  základ  ich  
fungovania  bol  zničený.  Príležitosť  na  to  všetko  poskytol  samotný  systém  UCC.

1.  Nikto  nemôže  stáť  medzi  žiadnou  osobou  a  Stvoriteľom  (nech  sa  volá  akokoľvek

V  rámci  systému  UCC  však  nie  je  možné  podávať  len  priame  finančné  nároky  
a  nároky.  OPPT  využil  túto  príležitosť,  keď  konfrontoval  vlády  a  banky  s  týmito  dvoma  
vecami:

O  týchto  dvoch  vyhláseniach  sa  „adresáti“  dozvedeli  a  presne  vedeli,  aké  budú  
dôsledky,  ak  sa  stanú  zákonnými.  Ale  rozhodli  sa  -  nemohli  urobiť  nič  iné  -  nevyvrátiť  
vyššie  uvedené,  takže  OPPT  mohol  rozhodnúť  o  ich  osude  v  držbe  aktív  UCC,  ktoré  tvoria  základ  systému.
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Pokračovanie  OPPT  -  II.  časť  na  strane  [45].

Ako  sa  to  týka  nás?  Čo  teraz?

V  druhej  časti  sa  pozrieme  na  príznaky  zmeny,  ako  sa  to  týka  našich  vlastných  
životov  a  čo  môžu  ľudia  urobiť,  ak  chcú  niečo  urobiť  online.

Zdieľam:

•  2440  čítaní

Ako  nemôžete  vidieť  priame  znaky  všetkých  týchto  zmien?  Alebo  možno  áno?  Čo  na  
tom  záleží,  ak  máme  pravdu,  ale  nemáme  za  sebou  žiadnu  moc?

OPPT  [4]

Témou  OPPT  sú  dokonca  zarytí  „konšpirační  teoretici“ (známi  aj  ako  tí,  ktorí  sa  aspoň  
odvážia  predpokladať  iné  pravdy  ako

Stĺpec:

OPPT  sa  rozhodol  zlikvidovať  vyššie  uvedené  subjekty  z  dôvodu  nenapraviteľne  
skorumpovanej  a  škodlivej  povahy  systému.  Táto  správa  bola  zverejnená  25.  
decembra  2012.  Súvisiace  dokumenty  sú  dostupné  na  http://i  uv.com  [13]/oppt-
absolute/original-oppt-ucc-filings  Nájdete  ich  na  strane  [30] .  (V  maďarčine  sme  
tu  publikovali  to  najdôležitejšie:  Informácie  o  likvidácii  bánk  a  vlád  [38])

•  Nový  komentár  [46]

OPPT  -  II.  časť
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Poznámka:  Odporúčame,  aby  ste  si  prečítali  o  OPPT  v  Ale  čo  je  to  sakra  OPPT?  Začnite  na  strane  [47] .

[23]  [23]  [23]  [23]
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Dňa  25.  decembra  2012  OPPT  oznámil  vylúčenie,  likvidáciu  a  zabavenie  
majetku  spoločností  prezlečených  za  vlády,  banky  a  iné  organizácie  
zodpovedné  za  fungovanie  otrokárskeho  spoločenského  poriadku .  [27]  
Tomu  sa  budeme  venovať  v  budúcom  článku,  pretože  tento  trik  sa  môže  zdať  
takmer  podľa  akéhokoľvek  štandardu  nemožný.  Stalo  sa  však.  Jeden  expert  
OPPT  v  marci  uviedol,  že  systém  je  v  súčasnosti  ako  auto,  ktoré  má  uzavretý  
palivový  kohútik.

Našťastie  veľa  ľudí  vo  svete  (okrem  správcov  OPPT)  pracuje  na  tom,  aby  
posunuli  ľudstvo  lepším  smerom.  Existujú  policajti,  ktorí  skutočne  pracujú  na  
udržaní  verejnej  bezpečnosti,  vojaci,  ktorí  chcú  chrániť  svojich  krajanov,  a  
existujú  právnici  a  sudcovia,  ktorí  skutočne

Pokračujme  v  učení  o  OPPT

Mali  sme  šťastie.  Nedávno  sme  sa  veľmi  priblížili  k  zániku  ľudskej  
civilizácie  s  vypuknutím  tretej  svetovej  vojny  s  tragickým  koncom.

Internetovú  stránku  OPPT  Hungary  prevádzkujeme  preto,  aby  základné  
informácie  získali  aj  ľudia,  ktorí  nerozumejú  angličtine,  no  naozaj  seriózne  
porozumenie  si  vyžaduje  vytrvalosť.  Môže  trvať  dlho,  kým  si  človek  uvedomí,  
aký  je  veľký.  Myšlienky  popísané  na  webovej  stránke,  s  výnimkou  niektorých  
menších  upresnení  a  vysvetlení,  nepochádzajú  od  redaktorov  tejto  webovej  
stránky,  ale  z  http://i-uv.com  Preklady  informácií  nájdených  na  webovej  
stránke  [44] .

Samozrejme,  tieto  myšlienky  môžu  znieť  pre  obyvateľov  umierajúcej  
planéty,  tisíckrát  oklamanej,  vykorisťovanej  a  prekonanej,  veľmi  
idealisticky,  no  teraz  sme  naozaj  dospeli  na  koniec  dlhej  éry  a  veci  začínajú  
naberať  pozitívny  spád.

čo  na  nás  24  hodín  denne  vrhajú  médiá)  prekvapí  aj  tvrdé  jadro.  Ale  to  je  
normálne.  Ak  pri  štúdiu  OPPT  podujatí  nadobudnete  pocit,  že  je  to  veľa,  nie  
je  možné,  -  potom  odporúčame  upokojiť  sa,  pozbierať  sa  a  dôkladne  sa  o  
téme  informovať.  Možno  o  tom  nikto  z  vášho  okolia  nepočul,  dokonca  ani  
váš  právnik.  Podľa  prieskumu  z  marca  2013  len  jeden  z  tisíc  ľudí  o  týchto  
veciach  vôbec  niečo  počul.  Masmédiá  budú  posledným  zdrojom  informácií  o  
tejto  téme,  no  fakty  sa  dajú  overiť.

V  plynovode  ešte  trochu  zostáva  a  hybnosť  sa  zvyšuje  –  nezabúdajme,  je  to  
systém  ovplyvňujúci  celú  planétu,  no  skôr  či  neskôr  sa  zastaví  a  spoločnou  
prácou  s  individuálnou  zodpovednosťou  môžeme  obnoviť  humánnejšia,  
nevykorisťovateľská  civilizácia,  v  ktorej  môže  byť  človek  konečne  tým,  čo  mu  
je  skutočne  blízke,  a  robiť  to,  v  čom  je  najlepší.
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A  čo  Maďarsko?

Pokiaľ  ide  o  hypotekárne  práva  USA  týkajúce  sa  Maďarska,  prof.  Harry  C.

Na  chvíľu  sa  takmer  nič  nezmení,  hoci  bankári,  šéfovia  vlád,  vládcovia,  senátori  
atď.  masové  stiahnutie  a  rezignácie,  ktoré  možno  vidieť  na  celom  svete,  môžu  
prinútiť  každého  prižmúriť  oči.  Na  medzinárodných  burzách  sa  odohrávajú  
udalosti,  ktoré  ešte  nikto  nezažil,  napr.:  Za  posledných  30  rokov  klesla  cena  zlata  
do  takej  miery,  aká  tu  ešte  nebola.  [48].

Začali  sa  pozitívne  medzinárodné  zmeny  –  a  keďže  OPPT  riešil  koreň  problémov,  
tieto  zmeny  budú  veľmi  účinné  a  rýchle .

Podľa  maďarského  odborníka  na  túto  tému,  UCC  [5]  aplikácia  právneho  systému  
umožnila  okrem  iného  zastavovať  naše  národné  majetky,  pričom  sa  obchádzali  
práva  na  suverenitu...

Sú  hry,  ktorých  je  najlepšie  sa  nezúčastňovať,  no  je  vhodné  sa  za  vecami  obzerať.  
Bez  ohľadu  na  režisérove  vedomosti  je  skutočnosť,  že  javisko  je  na  spadnutie,  
pôsobivejšia  a  priznajme  si,  že  aj  zaujímavejšia  udalosť,  než  to,  čo  robí  jeden  z  
aktérov  aktuálne  prebiehajúcej  hitparády  na  čele  iného...

OPPT

(Forrás:  Americká  komisia  pre  cenné  papiere  a  burzu  [49])

nasadzujú  svoje  životy  za  spravodlivosť.  Teraz  sa  aj  pre  nich  otvorila  nová  éra.

Upozorňujeme,  že  naša  webová  stránka  sa  nezaoberá  žiadnou  miestnou  politickou  
analýzou,  pokiaľ  ide  o  hodnotenie  hybných  síl  a  udalostí  maďarského  politického  života  v  
posledných  desaťročiach,  najmä  SPRÁVU  PARADIGMU,  ktorú  sme  už  spomenuli  v  našom  
predchádzajúcom  článku  Poznajúc  údaje  [25] ,  necháme  vedenie  na  múdreho  Čitateľa.

Maďarsko  bolo  zaregistrované  ako  spoločnosť  v  USA  dňa  11.12.2004.

V  novembri  2004  usporiadal  Sigman  druhý  seminár  o  práve  amerických  
úverových  cenných  papierov  na  ministerstve  spravodlivosti,  pričom  ocenil  
aplikáciu  „riešení  CKÚ,  najmä  funkčného  prístupu  a  nie  dogmatického  
prístupu“.  (Zdroj:  dr.  Péter  Gárdos,  Seminár  o  zákone  o  zabezpečení  pôžičiek  
v  USA  na  Ministerstve  spravodlivosti  [50] ).
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Poďme  sa  teda  porozprávať  o  zdvorilostných  upozorneniach  spomínaných  v  našom  
predchádzajúcom  článku.  Čo  sú,  na  čo  slúžia,  ako  sa  dajú  použiť?

Po  zmenách  OPPT  je  k  dispozícii  dostatok  peňazí  a  nespočetné  množstvo  
technológií,  ktoré  boli  predtým  utajované,  na  pokrytie  „bežných  nákladov“  
spoločností.  Boli  to  peniaze,  na  Zemi  je  ich  dosť.  Menšie  problémy  boli  s  
distribúciou.  Musíme  však  vidieť,  že  peniaze,  aj  keď  sú  kryté  zlatom,  sú  len  
symbolom.  Skutočnú  hodnotu  predstavujú  a  vytvárajú  ľudia  každý  deň.

Trochu  odbočka

Počkaj!

Zdvorilé  upozornenia

Väčšina  faktúr  –  za  ktorými  nie  je  žiadna  skutočná  služba  ani  tovar  –  je  totiž  
podvod.  Väčšina  daní  je  podvod.  Neexistuje  žiadna  priama  a  vedomá  dohoda  
medzi  jednotlivcami,  že  jeden  dlhuje  druhému.  Len  sila,  strach  a  samozrejme  
vysvetlenie.  Veď  takmer  každá  skupina  spoločnosti  a  jej  členovia  aj  bez  
nátlaku  prispievajú  k  sebaobsluhe,  k  zmysluplným  veciam.  Väčšina  ľudí  je  
benevolentná.  Vedia,  že  potrebujú  školy,  nemocnice  atď.  Ale  veľmi  zriedka  
(ak  vôbec)  im  vyúčtovali  to,  čo  podporujú  svojimi  daňami  a  príspevkami.

Ale  kým  sa  tam  hore  rozhoduje  o  veciach,  čo  môžeme  ako  súkromné  osoby  robiť?

Späť  na  zdvorilé  upozornenia

Každý  deň  sa  ľudia  stretávajú  so  situáciami,  kedy  je  ich  sloboda  
obmedzená  (a  často  sú  na  to  tak  zvyknutí,  že  si  to  ani  nevšimnú,  „tak  sa  veci  
majú“).  Ale  teraz,  keď  si  začíname  viac  uvedomovať  príčiny  a  súvislosti  vecí,  
čoraz  viac  vidíme  ploty,  ktoré  obmedzujú  našu  existenciu  a  definujú  náš  
každodenný  život.  Samozrejme,  nie  v  každej  kultúre,  komunite,  rodine  atď.  
hovoríme  o  súčasných  morálnych  normách  a  profesionálnych  štandardoch,  z  
ktorých  väčšina  na  základe  skúseností  skutočne  pomáha  nášmu  životu.  
Hovoríme  o  skutočných  prekážkach  proti  životu ,  o  prekážkach,  ktorými  je  
narušená  naša  ľudská  dôstojnosť,  vzdávame  sa  svojich  snov  a  cítime  sa  
ponížení  kvôli  našim  bojom.  Väčšina  z  nás  strávi  polovicu  života  bojom  s  
účtami.

V  materiálnom,  duchovnom,  umeleckom  a  inom  zmysle.  Ale  o  tom  budeme  podrobnejšie  
diskutovať  v  nasledujúcom  článku.

[12]
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1.  všetky  právnické  osoby  OPPT  informujú  príslušnú  fyzickú  osobu

3.  informuje  dotknutú  osobu  o  jej  možnostiach  a  možných  dôsledkoch  jej  
konania.

Typickým  prípadom  ich  využitia  je,  keď  sa  napríklad  zástupca  banky  alebo  
inštitúcie,  ktorej  bolo  medzinárodne  odobraté  prevádzkové  povolenie,  snaží  od  
nás  vymôcť  „dlh“  alebo  nás  pripraví  o  službu,  na  ktorú  ako  suverénny  slobodné  
ľudské  bytosti,  máme  základné  právo  (napr.  spravodlivé  zaobchádzanie,  ochranu  
atď.).  V  tomto  prípade  zdvorilé  oznámenie  robí  nasledovné:

zodpovedne  a  len  ako  súkromná  osoba  sa  dopustí  škodlivého  konania  
(obťažovania,  nedbanlivosti,  nečestnosti  a  pod.)  voči  inej  súkromnej  osobe  
a  v  tejto  súvislosti  bolo  vydané  Zdvorilé  upozornenie,

Počas  pokojného  obdobia  prechodu  zo  starého  systému  na  nový  Polite  Notices  
pomáhajú  jednotlivcom  chrániť  ich  práva  a  vytvárať  nové  pravidlá  založené  na  
skutočnej  individuálnej  zodpovednosti,  ktoré  majú  viacero  podôb.  Prebieha  ich  
preklad  do  maďarčiny,  preklady  do  iných  jazykov  nájdete  tu:  Preklady  KN  a  iných  
dokumentov  OPPT  [51],  ale  môžu  byť  použité  len  s  dôkladným  porozumením  a  
plnou  osobnou  zodpovednosťou.  Na  Zemi  sa  ich  od  ich  objavenia  vo  februári  v  
súčasnosti  používajú  rádovo  státisíce.

2.  zdvorilo  oznámiť  osobe,  že  je  teraz  kompletná

Hoci  došlo  k  likvidácii  právnických  osôb  a  bánk  (samozrejme  nie  na  miestnom  
súde  obchodných  spoločností,  ale  zrušením  skutočného  právneho  základu  ich  
existencie,  ich  privilégií,  právne  záväznou  medzinárodnou  vyhláškou),  len  veľmi  
malé  percento  zamestnancov  vie  niečo  o  tom,  čo  sa  stalo  a  aké  sú  dôsledky.  Ich  
páni  sa  vás,  samozrejme,  neponáhľajú  informovať.  Pokiaľ  sa  systém  pohybuje  
sám,  nechajú  ho  pohybovať  sa.  „Zamestnanci“  nevedia,  že  za  nimi  už  nestojí  
právnická  osoba  („vláda“,  banka,  veľká  firma),  žiadna  inštitúcia,  ktorej  sme  predtým  
dlžili.  Nemajú  nad  nikým  moc.  Väčšina ,  ak  nie  všetky,  úverov  od  súkromných  bánk  
(pretože  nejde  o  úvery )  bola  v  prvom  rade  podvodná.  Podpisom  zmlúv  sme  v  
skutočnosti  nezískali  peniaze,  ale  symbol  vytvorený  zo  vzduchu  a  ako  bremeno  
skutočných  zdrojov,  hypoték  a  pod.,  sme  sa  sami  zaviazali  vytvárať  určitú  reálnu  
hodnotu.  O  pozadí  tohto  sa  tiež  bude  diskutovať  neskôr.

o  jeho  likvidačnom  poriadku,

Názov  listu  je  Zdvorilé  upozornenie,  keďže  môžeme  (na  chvíľu  
predpokladať),  že  zamestnanci  na  nižšej  úrovni  hierarchie  bývalých  
právnických  osôb  nie  sú  informovaní  o  dianí  v  pozadí.
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V  novej  paradigme  vytvorenej  OPPT  sme  oslobodení  od  bremien  starého  systému,  
ale  každý  sa  musí  naučiť,  že  všetka  sloboda  prichádza  so  zodpovednosťou.

Zdroj:  http://i-uv.com/  [44]

Ďalej:

Práva,  ktorých  sme  sa  už  dávno  vzdali,  vzdávajúc  sa  našej  dôstojnosti.

Spoločnosť  (maďarské  titulky)

Začal  sa  preklad  zdvorilostných  oznámení,  ich  „návodov  na  použitie“,  
navrhovaných  sprievodných  listov,  ako  bolo  uvedené.  Keďže  sa  dotýkajú  
mimoriadne  dôležitej  témy,  hľadáme  skúsených  anglických  prekladateľov  so  
záujmom  o  tému  OPPT .  [52]

Na  pokračovanie,  zatiaľ  odporúčame  porozumieť  ďalšiemu  filmu

A  teraz  môžeme  hovoriť  aj  o  škodách  zasahujúcich  do  základnej  ľudskej  existencie,  
práv  a  dôstojnosti,  ktoré  boli  desaťročia  bez  nášho  súhlasu,  úmyslu  či  vôle  ignorované,  
pričom  sme  to  tolerovali  paralyzované  tak,  že  akosi  „zdanlivo  logická“,  no  veľmi  
represívna  svetovláda  systém  môže  existovať  za  neviditeľnými  mrežami.

Po  odoslaní  zdvorilého  upozornenia  sa  niekedy  problém  vyrieši  
okamžite,  ale  zvyčajne  musíme  vystaviť  niekoľko  ďalších  listov  a  dokonca  
aj  faktúru  (!)  podľa  presného  postupu.

ich  šéfmi,  z  ktorých  niektorí  sa  navyše  stále  snažia  popierať  fakty.  Zdvorilé  
oznámenie  ich  zdvorilo  upozorňuje,  že  teraz  sú  individuálne  zodpovední  za  akúkoľvek  
škodu,  ktorú  môžu  spôsobiť,  a  nemôžu  konať  v  mene  spoločností,  ktoré  za  nimi  predtým  
stáli.

A  áno...  stále  sa  valíme  s  otázkou:  aký  zmysel  má  mať  pravdu,  ale  nemať  za  sebou  
moc?  Koniec  koncov,  ako  vieme,  silnejší  pes  je  vždy...  no,  pre  toho  zlovestného  máme  zlú  
správu.

Ak  neprevezmeme  zodpovednosť,  všetka  sloboda  nám  bude  odobratá!

Aké  sú  skutočné  výsledky  vo  svete?  Niekedy  niektoré  materiály  OPPT  pôsobia  trochu  
mysticky.  Čo  teraz  robia  lídri  OPPT?  Ako  sa  im  to  všetko  podarilo?  Aká  hlboká  bola  králičia  
nora?
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Isté  je,  že  ešte  budú  hrať  v  nádeji,  že  s  nimi  budeme  spolupracovať.  
Ale  vďaka  UCC  [5]  (Jednotný  obchodný  zákonník),  ktorým  zastupovanie  
záujmov  ľudských  spoločenstiev  (OPPT)  bežne  známy  ako  [4] ),  je  teraz  na  
vás,  či  tak  urobíte.  V  súčasnosti  je  v  platnosti  nová  rámcová  dohoda  
sociálnej  vlády;  je  to  skutočnosť,  ktorú  schválil  jej  predchodca,  ktorý  bol  
riadený  v  „právnej“  právnej  forme.

•  1349  prečítaní

Mnohí  z  vás  o  tom  počuli  a  mnohí  nie.  25.  decembra  2012  bolo  verejne  
oznámené,  že  vláda  systému  predstavenstva  a  vlády  sa  skončila.  Bol  
legitímne  vypnutý...  prostredníctvom  jedného  z  jeho  vlastných  
mechanizmov.  „Momentálne  existujúca  moc“  sa  teraz  stala  „bývalou  
mocou“.  Všetky  dlhové  a  akciové  korporácie  vrátane,  ale  nie  výlučne,  
korporátnych  vlád  a  bánk  –  boli  zrušené.

Zdieľam:
OPPT  [4]

(Upokojte  sa  všetci  –  toto  bude  dlhý  článok,  ale  nemôžete  si  dovoliť  
vynechať!)

Stĺpec:

17.  február  2013

Systematicky  povedané...  SME  ZADARMO!!

OPPT  [Representation  of  Human  Communities]  legálne  zastavuje  korporácie,  
banky  a  vlády  na  prevádzkovanie  otrokárskych  a  súkromných  peňažných  
systémov

OPPT  -  viac  o  Human
O  zastupovaní  spoločenstiev

•  Nový  komentár  [53]
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Zastupovanie  záujmov  ľudských  spoločenstiev  (EKK)

Korporačne  kontrolovaná  vláda  a  korporácie  kontrolované  médiá  odmietajú  
oznámiť  svoj  vlastný  zánik  –  zo  zrejmých  dôvodov.  Takže  ako  informovaní  
globálni  občania  verím,  že  je  našou  úlohou  pochopiť,  čo  sa  stalo  a  ako,  aby  
sme  mohli  informovať  ostatných...a  konečne  začať  proces  celosvetovej  
zmeny,  na  ktorý  sme  všetci  čakali.

Po  ukončení  zákonných  opatrení  zo  strany  EKK  vzrušenie  vyvrcholilo.  A  
oprávnene!  Potenciál  na  pozitívnu  zmenu,  ktorú  vytvára,  je  OBROVSKÝ!

Najprv  však  začnem  overením  reality.  Skôr  ako  budem  pokračovať,  
dovoľte  mi  uviesť  niekoľko  faktov.

Ale  skôr,  než  sa  dostaneme  k  detailom,  rád  by  som  vám  predstavil  „čo  sa  
stalo“  a  „ako“  sa  situácia  vyvinula.

2)  Osoby  boli  spoločnosťami  (už  nie):  Pri  narodení  rodičia  podpíšu  
žiadosť  o  registráciu  narodenia,  ktorú  používa  vláda  spoločnosti  na  
založenie  záujmového  družstva  vo  vašom  mene.  Tento  trust  sa  používa  
ako  kolaterál  a  vo  vašom  mene  je  zriadený  a  financovaný  escrow  účet.  Ste  
príjemcom  tejto  dôvery...ale  nikto  vám  nepovie,  že  existuje.  Ak  nedokončíte  
závet  do  veku  7  rokov,  federálna  vláda  vás  vyhlási  za  mŕtveho  –  aj  tak  podľa  
zákona  o  admirality  [námorné]!  -  a  systém  vás  oficiálne  vyhlási  za  
„strateného  na  mori“.  vážne.  Federálna  vláda  potom  bude  požadovať  
finančnú  kontrolu  vášho  majetku  a  vzhľadom  na  to,  že  väčšina  z  nás  žije  viac  
ako  7  rokov,  začne  s  nami  zaobchádzať  ako  so  živými  otrokmi.  Množstvo  
peňazí  vzniká  tak,  že  sa  z  vášho  života  stane  legálny  platobný  prostriedok  –  
používajú  vás  ako  platobný  prostriedok  –  poskytujú  vám  úver,  keď  žiadate  o  
bankový  úver,  hypotekárny  úver  atď.  Potom  ste  nútení  pracovať,  aby  ste  ich  
splatili

1)  Vlády  boli  akciové  spoločnosti  (už  nie).  Fenomén  korporátnej  vlády  
možno  ilustrovať  nielen  tým,  že  „vlády“  sa  správajú  ako  beneficienti  
dôvery  vlády  (nie  ako  jej  správcovia),  ale  dokazuje  to  aj  vyšetrovací  
materiál!  Spojené  štáty,  Kanada,  Austrália,  Veľká  Británia,  Francúzsko,  
Taliansko,  Brazília,  Japonsko,  Južná  Afrika...a  zoznam  pokračuje,  sú  všetky  
regulačné  subjekty  zamerané  na  USA  registrované  u  americkej  Komisie  pre  
cenné  papiere  a  burzy...a  tak  ďalej.  naše  výdavky.  „Systém“  je  svojou  povahou  
oligarchický  v  tom,  že  ho  riadia  len  tí  „pár“,  zatiaľ  čo  my,  väčšina,  pracujeme  
na  jeho  podpore.
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Kedy  sa  naše  vlády  stali  korporáciami?

4)  V  dôsledku  toho  svetový  ekonomický  systém  bol  (už  nie  je)  
mechanizmom  masového  otroctva.  Otroctvo  je  systém,  v  ktorom  sa  s  
ľuďmi  zaobchádza  ako  s  majetkom  a  sú  nútení  pracovať.  Otroci  sú  držaní  
proti  ich  vôli  od  doby  ich  zajatia,  kúpy  alebo  narodenia  a  je  im  odopierané  
právo  odísť  alebo  odmietnuť  pracovať.

čiastky  -  s  úrokmi  -  používajú  vás  na  podporu  systému.  Z  právneho  
hľadiska  nemáte  žiadne  práva,  pretože  ste  už  ako  7-ročný  bol  vyhlásený  za  
"mŕtveho".  Prehral  si.

(Kliknutím  sem  [55]  je  viac  informácií  o  vzťahu  vládneho  
záujmového  združenia).

Znie  to  povedome?

Narodili  ste  sa  do  „systému“  bez  toho,  aby  ste  mohli  hovoriť  o  tom,  ako  
to  funguje.  Boli  ste  vychovaní  a  naučení  prispievať  do  systému.  V  systéme  
musíte  odpracovať  vyčerpávajúce  hodiny  a  platiť  do  systému  dane.  Musíte  
dodržiavať  pravidlá  systému  –  z  ktorých  väčšina  sa  týka  vlastníctva  a  držby  
–  inak  vás  systém  potrestá.  Podľa  plánu  systém  poskytne  blahobyt  len  
niekoľkým  vyvoleným  a  mnohí  ďalší  budú  hladovať.  Ale  ak  sa  vám  to  nepáči,  
nemôžete  opustiť  systém.  Systém  „vlastní“  všetko,  všetkých  a  všade.

3)  Masmédiá  sú  nástrojom  federálnej  vlády  na  doručovanie  propagandy  
priamo  do  vášho  domova.  Používajú  sa  na  manipuláciu  vnímania  akcií  a  
nečinnosti  federálnej  vlády,  aby  posilnili  sociálne  normy,  obmedzenia  a  
vzorce  správania  a  predali  vám  okrajové  reči  vytvorením  „potreby“  a  
následným  dodaním  produktu  na  jej  uspokojenie. .  A  neobmedzuje  sa  to  
len  na  médiá;  „starú“  paradigmu  posilňujú  aj  vzdelávacie  a  náboženské  
inštitúcie.

Doteraz  ste  mali  len  jednu  možnosť:  spolupracovať.  Je  to  ako  žiť  v  kasíne  bez  
východu.  A  dom  vždy  vyhrá.

Korporácie,  vlády  a  médiá  hovoria  rovnaké  lži.  Sú  súčasťou  tej  istej  
šelmy.
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Stručne  povedané,  Veľká  hospodárska  kríza  bola  umelo  vytvorená,  aby  
veľké  korporácie,  ktoré  kontrolovali  akciový  trh,  mohli  vytvárať  zisky  tým,  
že  vládam  požičiavali  peniaze,  ktoré  potrebovali  na  zotavenie  sa  z  
organizovaného  kolapsu.  Suverénne  štáty  boli  ultimátami  prinútené  
podpísať  dohody  o  dlhu,  ktoré  už  zo  svojej  podstaty  nemohli  byť  nikdy  
splatené.  A  keď  sa  začali  hromadiť  národné  dlhy,  objavila  sa  paradigma  
„otroctva  cez  dlh“...  a  korporácie  prevzali  moc.

Zložitá  kampaň  vedená  OPPT  však  prinútila  podnikový  systém  
vypnúť.  Všetky  veľké  korporácie,  vrátane  vládnych  a  bankových  
systémov,  boli  vyhlásené  za  zaniknuté  použitím  ich  vlastnej  obchodnej  
legislatívy.  Z  právneho  hľadiska  ide  o  koniec  starých  akciových  spoločností

A  tak  to  aj  bolo.  V  roku  1929  „veľmoci  dňa“  zámerne  zničili  burzu.  Ako?  
Akciový  trh  bol  ovplyvnený  na  emocionálnom  základe.  Pred  krachom  v  roku  
1929  vytvorili  napätie  na  trhu,  ktoré  vytvorilo  obdobie  inflácie.  Tí,  ktorí  sú  
pri  moci,  sa  zbavili  svojich  dlhopisov  za  základnú  cenu  a  následne  vyvolali  
paniku  na  trhu.  A  keď  ceny  klesali,  odkúpili  svoje  akcie  za  výrazne  znížené  
ceny  -  a  zničili  svoju  chorú  konkurenciu.

Dnes  federálne  vlády  naďalej  zohrávajú  úlohu  skutočných  vlád.  Systém  
rezervných  bánk  (ktorý  dominuje  západným  ekonomikám)  naďalej  riadi  
striedajúce  sa  obdobia  „trhového  boomu“  a  „zlyhania  trhu“  strategickým  
sprísňovaním  alebo  uvoľňovaním  ponuky  peňazí  a  poskytovania  úverov.  
Súčasná  globálna  finančná  kríza  je  toho  dokonalým  príkladom.  A  po  celý  čas  
vládne  médiá  zohrávajú  svoju  úlohu,  keď  ovplyvňujú  nálady  na  burze  a  
pomáhajú  šíriť  politické  lži.

Všetko  to  začalo  zavedením  bankového  systému  Federálneho  rezervného  
systému.  Keď  bol  v  roku  1913  v  Spojených  štátoch  zavedený  zákon  o  
federálnych  rezervách,  kongresman  Charles  Lindberg  varoval  Kongres  USA  
v  Kongresovom  zázname  z  22.  decembra  1913  (zv.  51),  že  nevyhnutným  
dôsledkom  inštitucionalizácie  systému  Federálnej  rezervnej  banky  je,  že  moc,  
ktorú  môžu  použiť  na  nafukovanie  alebo  defláciu  ekonomiky  –  moc  budú  
držať  korporácie.

Lindberghove  slová  o  tom  sú  nasledovné:  "Odteraz  sa  budú  krízy  
vytvárať  vedecky."
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(Neskôr  podrobne  opíšem  mechanizmus  implementovaný  OPPT  na  nahradenie  
nevyhnutných  funkcií  vlády.)

V  skutočnosti  sa  celý  obchodný  systém  točí  okolo  UCC.

Neber  to  ako  prepustenie,  ale  ako  vymáhanie  ukradnutého  majetku.  OPPT  [Human  
Community  Advocacy]  v  podstate  požaduje  to,  čo  je  nám  ako  suverénnym  ľuďom  tejto  
planéty.  Univerzálne  právo,  zvykové  právo  a  UCC  je  teraz  riadiacim  právom  planéty.

UCC  je  „bibliou“  obchodu;  presne  určuje  spôsob,  akým  sa  musí  uzákoniť  medzinárodná  
preprava  tovaru  a  obchod.

Jeden  zo  správcov  OPPT  sa  však  profesionálne  angažoval  v  UCC

Vládny  podvod  je  skutočný.  A  nakoniec,  pretože  sa  im  nepodarilo  vyvrátiť  obvinenia  
UCC,  celý  komplex  federálnej  vlády  bol  uznaný  vinným  z  podvodu,  zrady  a  otroctva.  
Podľa  medzinárodného  práva  má  OPPT  právo  žiadať  o  nápravu  v  mene  Výboru  ľudovej  
jednoty  za  tieto  zločiny.  Rozhodli  sa  zavrieť  a  zrušiť  korporácie,  banky  a  zodpovedné  
vlády  a  skonfiškovať  všetky  aktíva  a  infraštruktúru  týchto  entít  –  vrátane  všetkého  zlata  a  
striebra,  ktoré  banky  držia  ako  aktíva  –  a  odovzdať  ich  do  rúk  Ľudí.  Jednota.

znamená  začiatok  nových  vecí!  Znamená  to  teda  „zvrhnutie  vlád“?

Nie,  znamená  to  zvrhnutie  veľkých  korporácií  vydávajúcich  sa  za  vládu.  Keď  pochopíte,  že  
„vlády“  sú  vlastne  korporácie,  ktoré  v  tajnosti  potlačili  ústavy  suverénnych  národov,  ich  
zrušenie  sa  považuje  za  dávno.

Ale  právo  UCC  sa  nevyučuje  na  právnických  fakultách.  Toto  zostáva  vlastníctvom  veľkých  
korporácií  a  ich  zamestnancov,  ktorí  školia  svojich  zamestnancov  právneho  oddelenia  o  
správnom  uplatňovaní  práva  CKÚ  –  a  tak  si  zachovávajú  znalosti  o  tomto  dôležitom  
mechanizme  „in-house“.

Ak  je  vaša  hypotéka  zabavená  [nehnuteľnosť  je  prevzatá]  alebo  vaše  auto  je  odobraté,  
banka  na  to  použije  proces  UCC.

UCC  (Jednotný  obchodný  zákonník):  Biblia  o  
obchode

57

Machine Translated by Google



Takže...  s  cieľom  vypnúť  "Systém"  agenti  OPPT  nastražili  pascu,  aby  
použili  právnu  právnu  štruktúru,  ktorú  im  poskytuje  samotný  "Systém".

OPPT  potom  pripojil  všetkých  jednotlivcov  na  planéte  k  tejto  aliancii  
ako  príjemcov  spravodlivosti,  čím  ich  uznal  za  „zjednotených  ľudí  
vytvorených  Stvoriteľom“.

OPPT,  konajúc  s  mimoriadnou  opatrnosťou,  dospel  k  záveru,  že  veľké  
korporácie,  fungujúce  pod  zámienkou  ľudských  vlád  a  systémov,  sa  
dopúšťajú  zrady  voči  ľuďom  tejto  planéty  bez  ich  vedomia,  vôle  alebo  
úmyselného  súhlasu.  Záverečnú  správu  z  vyšetrovania  nájdete  tu.

Senior  správcami  OPPT  sú  Caleb  Skinner,  Hollis  Randall  Hillner  a  
Heather  Ann  Tucci-Jarraf.  OPPT  bol  vytvorený,  keď  sa  správcovia  
zaviazali  –  a  z  tohto  dôvodu  vytvorili  –  komisiu,  ktorej  rámcom  bola  pôvodná  
ústava  USA  z  roku  1776;  Ústava,  ktorá  bola  opustená,  keď  sa  vláda  Spojených  
štátov  stala  korporáciou  v  roku  1933.

Nie  je  to  vlastne  prekvapujúce,  vzhľadom  na  to,  že  99%  našich  
zákonov  sa  týka  majetku...alebo  obchodu.

presadzovania  práva  už  nejaký  čas  a  má  hlboké  pochopenie  toho,  ako  
„The  Powers  That  Be“  zmanipulovali  UCC,  aby  ovládli  americký  finančný  
systém  na  veľmi  vysokej  úrovni.

Odborníčka  na  UCC,  matka  a  šampiónka  OPPT  Heather  Ann  Tucci-Jarraf  
použila  ako  testovací  prípad  svoje  vlastné  uzavretie  domu.  Vyvolal  zabavenie  
ako  riadny  proces  UCC  a  pri  tom  zistil  –  celkom  jednoducho  –,  že  americký  
súdny  systém  vždy  uprednostňuje  korporátny  systém.

Ako  správcovia  realizovali  vylúčenie?

Týmto  spôsobom  správcovia  vytvorili  komisiu,  ktorá  má  jediný  nárok  
na  odvolanie  na  čokoľvek  iné  –  komisiu  medzi  Stvoriteľom  a  „bytosťou  
štátov“  na  zemi.  „Bytosti  štátov“  Zeme  sú  príjemcami  Stvoriteľa,  ako  strážcovia  
prejavu  Stvoriteľa.  Z  právneho  hľadiska  nemôže  byť  vyšší  nárok  ako  ten,  ktorý  
má  Komisia  ľudskej  jednoty...  pokiaľ  to  Stvoriteľ  neurobí.

Zdroje  našej  planéty  -  najmä  zlaté  a  strieborné  zásoby  sveta  uvedené  v  
nápisoch  UCC  -  preto  nemôžu  byť  vlastnené,  nemôžu  byť  poskytnuté
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Keďže  sme  pochopili,  že  korporácie,  vlády  a  banky  sú  jedno  a  to  
isté,  podali  sme  „Príkaz  na  nájdenie  a  uplatnenie  nároku“  proti  „dlžníkovi“,  
čím  sme  prostredníctvom  judikatúry  UCC  vytvorili  právnickú  osobu  [orgán],  
ktorý  zahŕňa  všetky  federálne  subjekty.  V  žalobách  sa  uvádza,  že  dlžník  sa  
„vedome,  dobrovoľne  a  svojvoľne  dopustil  vlastizrady“  tým,  že  „vlastnil,  
prevádzkoval,  napomáhal  a  napomáhal  vytvoreniu  súkromných  peňažných  
systémov“  a  „využíval  operácie  otrokárskych  systémov  proti  občanom...s  
naším  vedomím,  úmyslom  a  bez  ich  súhlasu“.

K  vyvráteniu  samozrejme  nedošlo.

Podania  UCC  sú  verejné  záznamy  a  riadia  sa  štandardnými  
administratívnymi  postupmi.  Pri  pohľadávke  má  subjekt  (v  tomto  
prípade  „dlžník“)  právo  na  vyvrátenie.  Ak  odmietnutie  nie  je  prijaté  v  
stanovenom  časovom  rámci,  spustí  sa  oneskorený  výkon,  po  ktorom  
nasleduje  ukončenie  tohto  subjektu;  v  tomto  prípade  z  dôvodu,  že  nedokázal  
vyvrátiť  obvinenia  z  vlastizrady  vznesené  zo  strany  „Ľudovej  advokácie“.

Zhrnutie  týchto  dokumentov:

za  cenu,  ktorá  sa  nám  vymeria  vo  forme  „platu“,  aby  nás  zotročila,  alebo  
ju  nemožno  zadržať,  aby  spôsobila  biedu  a  núdzu.  Pod  záštitou  OPPT  máme  
všetci  spravodlivosť.  Zdroje  našej  planéty  teraz  patria  nám  všetkým  rovnako.  
Je  to  naše  vrodené  právo.  Taký  je  zákon.

Tu  je  dôležité  pochopiť,  že  nárok  na  UCC  funguje  ako  zákon,  ak  zostane  
nenapadnutý.  A  v  tomto  prípade  správcovia  OPPT  zabezpečili,  že  vytvorili  
právnu  situáciu,  ktorú  fyzické  osoby  a  subjekty  tvoriace  „dlžníka“  nedokážu  
vyvrátiť.  Ako  by  mohli?  Základ  otroctva  a  podvodu  je  pravdivý.

V  rokoch  2011  až  2012  správcovia  podali  komplexnú  sériu  listov  na  UCC  v  mene  
príjemcu.  Úplné  podrobnosti  o  podaniach  OPPT  v  UCC  nájdete  na  ich  webovej  stránke:  
Originálne  podania  OPPT  UCC  [30].  Upozornenie:  Toto  je  veľmi  náročné  právne  čítanie  a  
je  určené  na  účely  napomenutia  a  odstrašenia,  nie  na  informovanie  širokej  verejnosti  o  
aktivitách  alebo  zámeroch  OPPT.  Správcovia  však  spolupracujú  priamo  s  globálnou  
komunitou  „alternatívnych  médií“,  aby  zabezpečili,  že  verejnosť  dostane  presné,  jasné  a  
správne  informácie.
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Všetok  federálny  dlh  je  zrušený.

Už  neexistuje  štrukturálny  reťazec  velenia.  Neexistujú  žiadne  pravidlá.

Bohatstvo  našej  planéty  sa  vracia  k  „Jednému  ľudu“.

Právne  povedané,  nikto  nemôže  stáť  ako  nadradená  autorita  medzi  vami  a  vaším  
vzťahom  so  Stvoriteľom.  Keďže  bol  odstránený  kontrolný  mechanizmus  ekonomiky  a  
vlády,  zastupovanie  ľudských  práv  vo  verejnom  záujme  ponecháva  plnú  zodpovednosť  
jednotlivcom,  pokiaľ  sú  osobne  zodpovední  sami  za  seba,  čím  sa  zaisťujú  práva  na  
slobodnú  vôľu  ostatných.

Čo  to  teda  všetko  znamená?

Ukazuje  to  zverejnená  poznámka.

Toto  je  OBROVSKÁ  zmena  paradigmy,  ktorej  úplné  uvedomenie  si  
nepochybne  potrvá  nejaký  čas.

Neskrývajú  sa  za  nimi  žiadne  akciové  spoločnosti.  Ste  podľa  zámeru  Stvoriteľa  bytosťou,  
ochrancom  planéty  a  jej  obyvateľov.

"Systém"  je  odstránený.

Podľa  vlastných  podmienok  systém  už  nefunguje.

Systematické  obmedzenia,  ktoré  potláčali  našu  slobodnú  vôľu  a  voľby,  sú  teraz  
odstránené,  čo  spochybňuje  spôsob,  akým  vidíme  samých  seba  a  spôsob,  akým  sa  
rozhodujeme  v  našich  vlastných  životoch.  Teraz  –  aspoň  na  papieri  –  žijeme  v  systéme,  
ktorý  je  zodpovedný  sám  za  seba.  Nároky  OPPT  to  registrujú  navždy  a  takým  spôsobom,  
že  vaša  slobodná  vôľa  vám  nemôže  byť  nikdy  odňatá  bez  vášho  informovaného  súhlasu.

Nárok  na  UCC  funguje  ako  medzinárodné  právo.

Ako  náprava  sa  veľké  korporácie  zatvoria  a  ich  aktíva  sa  odoberú  späť.

„Dlžník“  je  teda  vinný  z  vlastizrady.

http://kristalyhang.wordpress.com/2013/02/09/oppt-sajtokozlemeny-2013-02-  
04/  [56]

Sme  voľný!!  Kliknite  sem  a  prečítajte  si  tlačové  vyhlásenie  uverejnené  Human  Community  
Advocacy  dňa  4.  februára  2013:
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Tento  druh  psychologickej  revolúcie  nie  je  nový.  To  však  so  sebou  prináša  
množstvo  osobných  výziev.

Ale  dnes  už  podľa  ich  vlastnej  terminológie  „systém“  neexistuje.

Bez  ohľadu  na  to,  ako  sa  prechod  starej  paradigmy  zakorení  a  prejaví  v  našich  
spoločnostiach,  v  každom  z  nás  musí  nastať  psychologický  posun.  Môže  sa  to  zdať  
ohromujúce,  ale  my  ľudia  sme  sa  už  predtým  vysporiadali  so  zmenou  paradigmy;  len  
zvážte  vnútornú  a  psychologickú  zmenu,  ktorú  si  vyžiadala  afroamerická  rasa  otrokov,  
keď  bolo  zrušené  nedobrovoľné  nevoľníctvo...nemecký  ľud,  keď  sa  v  roku  1989  požadovalo  
zbúranie  Berlínskeho  múru...občania  bývalého  Sovietskeho  zväzu  za  jeho  rozpustenie ,  
ľudu  Egypta,  ktorý  zbavil  moci  svojho  diktátora...a  ľudu  Islandu,  ktorý  uväznil  svojich  
skorumpovaných  bankárov  a  politikov  a  prepísal  svoju  ústavu  v  roku  2012...

Držalo  nás  to  pod  kontrolou,  prinútilo  nás  ľudí  pracovať  ako  dobrí  otroci  a  zabezpečilo,  
že  zisky  plynuli  k  niekoľkým  privilegovaným  v  „moci“.

Až  doteraz  bola  naša  existencia  v  bývalom  otrokárskom  systéme  neustálym  bojom;  
boj  o  rovnováhu  medzi  pracovnými  a  rodinnými  povinnosťami;  boj  vyžiť  zo  začiatku  
mesiaca  „dovoliť  si“  miesto  na  život  –  miesto  na  existenciu.

Rovnako  ako  rodičia,  aj  my  musíme  akceptovať,  že  život  už  nebude  taký,  aký  bol...a  
bez  „knihy  pravidiel“  sa  naladíme  na  svoju  intuíciu  a  naučíme  sa  spolupracovať  novými  
spôsobmi...spolu.

Mnoho  ľudí  neverilo,  že  „systém“  je  vôbec  systémom.  Mnohí  ho  nespoznali.  Čoskoro  si  to  
mnohí  uvedomia.

Ale  vo  svete  HOJNOSTI  navrhnutom  špeciálne  Stvoriteľom  na  zabezpečenie  
našich  potrieb,  tento  boj  nebol  prirodzenou  formou  existencie.  Bol  to  skôr  výsledok  
psychologickej  vojny,  ktorá  hrala  proti  nám.  A  podarilo  sa!

Teraz  je  čas  byť  odvážny  a  byť  „TY“.  Pri  absencii  riadiacej  štruktúry  musíme  každý  riadiť  
svoj  osud  a  osud  našej  planéty.  Musíme  sa  znova  naučiť  robiť  vlastné  rozhodnutia  a  
začať  vytvárať  svet,  v  ktorom  chceme  žiť.

Mnohí  z  nás  videli  „systém“  taký,  aký  v  skutočnosti  bol.  Mnohí  nie.
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Správkyňa  OPPT  Heather  Ann  Tucci-Jarraf  urobila  v  nedávnom  rozhovore  
pre  Radio  Liberty  nasledujúce  vyhlásenie,  ktoré  zhŕňa  jej  plán  na  riešenie  
tohto  problému:

Vlády  kontrolované  veľkými  biznismi  idú  do  pohybu,  akoby  sa  nič  nezmenilo.  
A  ak  budete  naďalej  akceptovať  ich  dlžobu,  som  si  istý,  že  „bývalí  mocní“  
vás  privítajú!

S  koncom  dlhového/otrockého  systému  bol  rozpustený  akýkoľvek  
vykonštruovaný  dlh,  ktorý  ste  podmienečne  dlhovali  tomuto  systému.

Ak  sa  vám  zdá  zvláštne,  že  viditeľné  „vlády“  sa  stále  správajú  tak,  
ako  sa  správajú,  pamätajte,  že  vlády  sú  korporátne  bábky  a  nikdy  
ich  v  skutočnosti  nemali  pod  kontrolou.  V  tomto  bode  predchádzajúci  
majitelia  chcú,  aby  sme  verili,  že  „toto  je  len  obyčajný  biznis“.  Doteraz  si  veľmi  
zakladali  na  utajení.  Toto  budú  hrať  až  do  konca.  To  je  ich  modus  operandi.

Aby  ste  uľahčili  hladký  prechod  zo  starého  systému,  musíte  pochopiť,  aké  
okamžité  opravné  prostriedky  môžete  uplatniť  proti  akciám  „starého  
systému“,  ktoré  sa  v  súčasnosti  proti  vám  podnikajú.

Bude  starý  korporátny  systém  pokračovať  v  boji?  Prirodzene!

Prečo  nevidím  zmenu??

Ako  sa  vysporiadať  s  akciami  „starého  systému“  voči  vám

Máme  slobodu  pokojne  spolupracovať  so  starým  systémom.  Teraz  je  čas  
využiť  túto  slobodu.

Buďte  trpezliví...uvidíte.  Najprv  však  musíme  zistiť,  ako  aktivity  OPPT  menia  
svet  práva  a  ako  sa  to  týka  nás.

Premýšľajte  o  tom  na  chvíľu!

„Pre  tých,  ktorí  sa  zaujímajú  o  reakciu  OPPT  na  činy  alebo  nečinnosť  týchto  
ľudí,  je  jasné,  že  čarodejníci  a  veľkí  psi  za  oponou  sú  tí,  za  ktorými  
prichádzam...  a  oni  to  vedia.  Vo  všetkej  láske  a  pokoji,  so  všetkou  vďačnosťou  
a  milosťou...Heather.“

Ale  nenechajte  sa  napadnúť:  vedia,  čo  sa  stalo.  Vedia ,  že  sú  vylúčení.  
Vedia ,  že  hra  sa  skončila.  Toto  je  teraz  medzinárodné  právo.
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Pamätajte  na  to,  že  zástupca  už  nezastupuje  právnickú  osobu,  dotknutej  osobe  by  sa  
malo  predložiť  zdvorilostné  oznámenie,  ktoré  bude  obsahovať  „Zmluvné  podmienky“,  
na  základe  ktorých  môžete  prijať  budúci  kontakt.  To  ich  informuje  a  umožňuje  im  
stiahnuť  svoj  neoprávnený  nárok  voči  vám.  Ak  s  vami  agent  nadviaže  ďalší  kontakt,  
vytvoria  medzi  vami  osobný  kontakt,  ktorý  označí,  že  prijal  vami  poskytnuté  podmienky.

„Urobil  si  na  mňa  nárok  a  ja  ti  rád  vyhoviem...  chcem  sa  však  
uistiť,  že  jednám  so  správnymi  ľuďmi.  Prosím,  dokážte  mi,  že  zastupujete  
skutočnú  vládu,  aká  bola  v  ústave,  keď  bola  táto  krajina  vytvorená.

„Rád  by  som  spolupracoval  s  vaším  nárokom...v  CKÚ  však  existuje  nárok,  ktorý  
zostáva  nesporný  a  ktorý  vylučuje  subjekt,  ktorý  údajne  zastupujete.  Váš  postup  sa  teraz  
vykonáva  na  vaše  osobné  riziko.  Prosím,  vzneste  svoj  nárok  na  mňa.  Ak  sa  rozhodnete  
pokračovať  v  tejto  požiadavke,  akákoľvek  diskusia  medzi  nami  je  možná  za  nasledujúcich  
podmienok…”

Vo  všeobecnosti  bola  náročnosť  tejto  výzvy:

V  dvoch  nedávnych  článkoch  na  webovej  stránke  Awaken  the  World  sme  diskutovali  
o  spôsobe  opätovného  získania  vašich  práv  pred  OPPT  (2),  pričom  zodpovednosť  nesie  
každý,  kto  si  nárokuje  právomoc  legitímnej  vlády  dokázať  to .

Vo  svete  po  OPPT  je  váš  postup  na  napadnutie  jurisdikcie  údajného  „firemného  
agenta“ (vrátane  tých,  ktorí  tvrdia,  že  zastupuje  vládu)  v  podstate  takýto:

Prípadovú  štúdiu  tejto  metódy  z  reálneho  života  si  môžete  pozrieť  v  
dokumente  Scotta  Bartla;  čo  je  FUQ?  Často  kladené  otázky  od  „Austrálskej  vlády“.

V  tejto  situácii,  keď  korporátny  vládny  subjekt  nepreukáže  svoju  legitimitu,  kontrolu  
nad  týmto  odporom  môže  byť  na  vás,  aby  ste  predložili  svoje  vlastné  zmluvné  podmienky,  
za  ktorých  môže  akýkoľvek  možný  kontakt  medzi  vami  a  týmto  subjektom  naďalej  
pokračovať.
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Zapamätajte  si:  Proces  zdvorilostného  oznámenia  je  rovnako  učebným  
cvičením  pre  tých,  ktorým  slúži,  ako  aj  nápravou  vašej  vlastnej  situácie.  
Spolupráca  medzi  jednotlivcami  je  kľúčom  k  realizácii  novej  paradigmy  vo  
vašich  spoločnostiach.  Korporátne  kontrolované  médiá  sú  o  tejto  téme

stránku.  Sila  je  tu  pre  VÁS,  aby  ste  to  zrealizovali.

Ak  budete  rešpektovať  a  necháte  ich,  aby  si  pred  výsluchom  prečítali  
zdvorilostné  oznámenie  jednotlivo,  môžete  dosiahnuť  lepší  výsledok  pre  
všetky  bytosti  zapojené  do  tejto  záležitosti.

http://i-uv.com/oppt-absolute/oppt-tools/translations-of-courtesy-notice/  [51]

Ak  vás  kontaktuje  druhý  zástupca  s  rovnakým  nárokom  od  
predchádzajúcej  spoločnosti,  zopakujte  proces  aj  s  touto  osobou.  
Pamätajte,  že  veľké  spoločnosti  už  neexistujú.  Vyjednávate  len  s  inými  
jednotlivcami.

Pri  vybavovaní  „právnych“  záležitostí  sa  neodporúča  (bývalému)  
policajtovi,  ktorý  vás  zastaví  na  ulici,  ukazovať  zdvorilostné  oznámenie  a  
zmluvné  podmienky.  V  skutočnosti  vás  pravdepodobne  zatknú  a  „nahlásia“,  
ak  sa  k  nim  priblížite  týmto  spôsobom.  Kým  sa  verejná  mienka  dostane  do  
bodu  varu,  navrhujem,  aby  ste  spolupracovali  s  nižším  úradníkom  a  potom  
mu  doručili  Zdvorilé  oznámenie  faxom,  e-mailom,  doporučenou  poštou...  
alebo  ho  doručili  osobne.  Ak  to  skončí  na  súde,  upovedomte  o  tom  sudcu/
sudcu  (alebo  podobný)  rovnakým  spôsobom  predtým,  ako  sa  dohodnete  
na  súde.  Neodporúčam,  aby  ste  Podmienky  odovzdali  sudcovi  na  súde.

Podrobné  pokyny  na  vytvorenie  vlastného  zdvorilostného  oznámenia  a  
zmluvných  podmienok  sú  k  dispozícii  na  adrese

Verejné  prijatie  a  realizácia  novej  paradigmy  si  v  našej  spoločnosti  
vyžaduje  čas.  Kým  Human  Community  Advocacy  nebude  mať  široký  
dosah  a  nebude  zamestnaná  v  komunite,  žiadame  vás,  aby  ste  rešpektovali  
tých,  ktorí  to  ešte  nevedia.  Nakoniec,  keď  si  jednotlivci  uvedomia  novú  
paradigmu,  jednoducho  prestanú  konať  v  mene  spoločnosti.  Ak  však  
medzitým  potrebujete  jednotlivcovi  doručiť  zdvorilé  oznámenie,  rešpektujte  
svoju  vedomostnú  pozíciu  a  využite  príležitosť  úctivo  ich  informovať.  Agenti  
na  nízkej  úrovni  bývalých  korporácií,  bánk  a  vlád  sú  ako  vy  alebo  ja;  aj  oni  
neboli  (už)  otrokmi  toho  istého  systému.
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Každá  osoba,  a  najmä  tí,  ktorí  patria  do  existujúceho  vojenského  
systému,  ktorej  prísaha  bola  zrušená  zánikom  veľkej  spoločnosti,  pre  ktorú  
pracovali,  sa  môže  „vedome,  dobrovoľne  a  z  vlastnej  vôle“  pripojiť  k  zväzku  
OPPT  „ako  slúžiaci  zamestnancov ...  chrániť  a  slúžiť  svojim  tvorivým  ľuďom“.

Spolu  s  právnou  deštrukciou  korporátneho  vládneho  systému  prichádza  aj  
zrušenie  vyhlášok  a  nariadení,  ktoré  boli  vytvorené  jeho  legislatívnym  a  
administratívnym  rámcom.  Iba  príjemcovia  OPPT,  UCC,  common  law  a  
common  law  sú  k  dispozícii  ako  zákony,  na  ktorých  sa  dá  pôsobiť.

S  cieľom  urýchliť  prechod  do  sveta  po  OPPT  správcovia  vytvorili  nový  právny  
rámec  –  založený  na  univerzálnom  a  zvykovom  práve  –  ktorý  nám  umožní  
vybudovať  nový  svet  a  umožní  nám  demontovať  starý  systém.

pri  absencii  pokrytia  dôjde  k  širokému  prijatiu  Human  Community  
Advocacy  iba  vtedy,  ak  budeme  s  úctou  zdieľať  informácie  prostredníctvom  
našich  komunít  a  sietí.

Obyčajové  právo  označuje  precedensné  zákony,  ktoré  sa  formovali  
počas  rozhodovania  súdov  a  podobných  inštitúcií  počas  niekoľkých  
storočí.  Common  law  funguje  na  princípe,  že  nie  je  spravodlivé  
zaobchádzať  s  podobnými  skutočnosťami  rozdielne  pri  rôznych  
príležitostiach  a  „neškodiť,  žiadna  strata“.

Koniec  koncov,  sme  „Jedna  ľudská  bytosť  stvorená  Stvoriteľom“.

Zamestnanci,  ktorí  sa  rozhodnú  pracovať  vo  výbore:

Univerzálny  zákon  bude  ďalekosiahlym  vedúcim  princípom,  ktorý  bude  
zásadne  riadiť  vládnutie  medzi  bytosťami.  Univerzálny  zákon  hovorí,  že  
„akákoľvek  voľba  slobodnej  vôle  je  prípustná,  pokiaľ  nezasahuje  do  slobodnej  
vôle  inej  bytosti“.  Toto  je  hlavná  smernica  rámca  OPPT.

Aké  mechanizmy  sú  dostupné  v  rámci  OPPT?
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•  „Budú  splnomocnení  zadržať  všetkých ...agentov  a  dôstojníkov...ktorí  
vlastnia,  prevádzkujú,  podporujú  a  podporujú  súkromné  peňažné  
schémy...schémy  presadzovania  práva...(a)  schémy  držby  otrokov“.  •  
Budú  oprávnení  „získať  späť  všetky  súkromné  finančné  systémy,  

sledovanie,  prepravu,  vydávanie,  výber  hotovosti,  systémy  vymáhania  
práva.  •  „Bude  im  udelené  príslušné  oprávnenie

•  „Sú  oprávnení  a  poučení

Centrá  pomoci  pre  ľudský  verejný  záujem

diskrétnosť...použiť  akékoľvek  (a)  všetky  prostriedky,  nátlak  a  stratégie...na  
vykonanie  tohto  príkazu“.

Creator  Net  Asset  Value  Center  (alebo  CVAC)  sú  asistenčné  mechanizmy  určené  na  
podporu  a  službu  ľudstvu,  správcom  Zeme.  Sú  to  prepojené  celoplanetárne  podporné  
sieťové  systémy  prevádzkované  certifikovanými  štátnymi  zamestnancami,  ktorí

Nuž...  „vymáhací“  príkaz  neznamená,  že  štátni  úradníci  prídu  a  zatknú  prvého  
základného  agenta,  ktorý  vám  zavolá  ohľadom  vašej  kreditnej  karty,  ktorej  platnosť  
vypršala.  Úlohou  nás  všetkých  –  bytostí  Stvoriteľa  –  je  na  základnej  úrovni  pomáhať  
druhým  pochopiť  túto  zmenu  tým,  že  ich  budeme  informovať  a  poskytneme  im  Zdvorilé  
upozornenia.  Príkaz  na  vykonanie  sa  vzťahuje  na  vlastníkov  uzavretej  korporátnej  vlády ;  
na  1  %.

Aké  výhody  verejnej  služby  teda  OPPT  zahŕňa?

A  ak  mám  súdiť  ľudskú  povahu,  tieto  „príkazy“  s  radosťou  dostane  stále  väčší  
počet  agentov!

brániť  a  chrániť  jeho  krv  a  jeho  život“  každému  človeku

Predchádzajúci  vlastníci  „systému“  zjavne  neboli  motivovaní  poskytovať  „komunitnú  
službu“.  Ich  korporácie  však  poskytovali  niektoré  potrebné  verejnoprospešné  funkcie,  
ako  je  polícia  a  verejné  zdravotníctvo...  aj  keď  v  nádeji,  že  si  nevšimneme,  že  sú  to  
korporácie!

Tým,  ktorí  dobrovoľne  odídu  z  armády,  bude  v  skutočnosti  poskytnutý  právny  rámec  na  
to,  aby  opustili  armádu  kontrolovanú  korporáciami  a  pripojili  sa  k  OPPT  Advocacy  a  
aktívne  prispeli  k  odňatiu  majetku  Spojených  národov.
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7.  Štátna  pokladnica

3.  Cestovanie

Každý  bývalý  národ  na  planéte  má  vyhradený  sektor  CVAC  okrem  Vatikánu.  Všetky  
pobočky  HVAC  budú  poskytovať  rovnaké  služby  a  fungovať  rovnakým  spôsobom  
ako  systémy  HVAC  v  iných  oblastiach.  Každého  človeka  na  planéte  bude  podporovať  
akékoľvek  centrum  CVAC  a  všetci  ľudia  budú  mať  prístup  k  rovnakým  zdrojom  a  sieťam  
podpory.  Všetky  administratívne  oblasti  každého  CVAC  budú  riadené  miestnou  radou  a  
na  čele  s  ekonomickým  administrátorom,  ktorého  primárnou  úlohou  bude  koordinovať  
a  podporovať  United  People  pri  rozhodovaní  a  riešení  problémov.  Štruktúra  umožňuje  
vytvoriť  sub-CVAC,  aby  sa  prispôsobili  novým  okolnostiam  alebo  iniciatívam  za  
predpokladu,  že  ich  funkcia  je  v  prospech  všetkých  bytostí  a  nepodkopáva  slobodnú  vôľu  
iných.

6.  Zúčtovacia  povinnosť

Naše  možnosti  sú  doslova  neobmedzené!

2.  Komunikácia

vždy  konajú  s  plnou  zodpovednosťou.  Poskytujú  jednoduchý  vládny  
a  administratívny  rámec  pokrývajúci  8  oblastí  funkčného  podnikania.

*Funkcia  dočasného  vymáhania  od  dlžníka,  pokiaľ  ide  o  zdroje,  
infraštruktúru  a  majetok  Spojených  národov,  v  súlade  s  
podmienkami  zastupovania  záujmov  Spojených  ľudských  
spoločenstiev.

5.  Ochrana  a  udržiavanie  mieru

1.  Znalostný  systém

A  The  CrowHouse  [57]  v  rozhovore  z  15.  februára  2013  správkyňa  OPPT  
Heather  Tucci-Jarraf  opísala  systém  ako  „bezpečné  a  strážené  miesto,  kde  
môžete  byť  a  robiť  to,  čo  si  vyberiete...len  neubližujte  a  nikomu  inému.  "

8.  Odňatie  vlastníctva  *

4.  Transparentnosť
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Teraz  sa  nachádzame  v  ére  veľkej  sociálnej,  politickej  a  duchovnej  
transformácie.

Posúvame  sa  vpred  ako  „Jeden  ľud“

Zákonom  napravuje  nerovnováhu  chudoby,  nespravodlivosť  a  
neudržateľnosť.  Vytvára  platformu,  prostredníctvom  ktorej  môžeme  všetci  
zažiť  zázraky  a  zdroje  našej  planéty.  A  odstránením  imidžu  korporátnych  
subjektov  a  ich  smiešnych  protokolov,  ktoré  chránili  ich  kontinuitu,  budeme  
navzájom  energeticky  prepojení.  Ako  bytosti.  S  plnou  zodpovednosťou.  
Všetci  spravodlivo.  Akí  sme  my.  Som  slobodný.

Dokumentácia  o  vytvorení  a  podmienkach  CVAC  je  dostupná  na  CVAC  
(CREATOR'S  VALUE  ASSET  CENTER)  na  strane  [58] .  Bližšie  informácie  budú  
zverejnené  čoskoro.

Podľa  definície  je  systém  CVAC  protikladom  skorumpovaných  korporácií,  
ktoré  sme  zvykli  nazývať  „vlády“.  3  hlavné  piliere  systému  HVAC  sú  
odolnosť,  posudzovateľnosť  a  transparentnosť.  Sektory  CVAC  poskytnú  
platformu  na  zjednodušenie  a  zjednotenie  zákonov  pre  každého  a  zabezpečia  
uspokojenie  potrieb  každého.  Bránia  slobodnej  vôli  akejkoľvek  entity  v  
konflikte  „v  akejkoľvek  a  akejkoľvek  existencii“  a  obmedzujú  sa  na  „ochranu  a  
ochranu  všetkého  stvorenia  a  centier  čistého  bohatstva“.  Ekonomickí  
správcovia  a  členovia  rady  dodržiavajú  povinnosť,  ktorá  sa  obnovuje  každé  3  
mesiace,  čo  zabezpečuje,  že  štátni  zamestnanci  budú  vždy  zodpovední  za  
riadenie  United  Human  Public  Interest.

OPPT  potvrdzuje  našu  trvalú  slobodu  ako  tvorov  Stvoriteľa.

Z  týchto  dôvodov  sú  CVAC  základom  nového  typu  riadenia.  Systém  teraz  
slúži  nám  a  nie  naopak.  A  s  uvedomením  a  rastom  United  Humans  bude  jej  
prvou  úlohou  odstrániť  staré  kabaly  (temné  sily).

Osobne  mi  tento  prechod  pripadá  ako  medzi  svetmi.  Systematický  rámec,  
ktorý  tak  dlho  ovládal  naše  životy,  bol  odstránený,  no  zmena  sa  ešte  naplno  
neprejavila  vo  fyzickom  svete  okolo  nás.  Proces  transformácie  bývalých  
veľkých  korporácií  na  globálnych  spolupracujúcich  partnerov  si  nepochybne  
vyžiada  čas,  ale  teraz  máme  zákonnú  právomoc

OPPT  predstavuje  významný  posun  paradigmy.  Poskytuje  štrukturálnu  
zmenu,  ktorá  umožňuje  dlho  oneskorenú  zmenu  [zdroja]  energie.

68

Machine Translated by Google

http://i-uv.com/oppt-absolute/cvac-creators-value-asset-center/


III.  Prečo  k  emancipácii  
otrokov  došlo  až  teraz?

[23]  [23]  [23]  [23]
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OPPT  [4]

Sloboda  nieje  zadarmo.  To  prichádza  so  zodpovednosťou.

Novinky,  články  [20]

•  1755  čítaní

Pretože  odteraz  je  povinnosťou  každého  človeka  prejavovať  Reprezentáciu  verejného  
záujmu  ľudu  v  našom  každodennom  živote  a  pomáhať  ho  druhým  pochopiť  a  integrovať  a  
prejavovať  aj  vo  svojom  živote.

Stĺpec:

Zdroj:  Crystal  Sound  [59]

Zdieľam:

Teraz  urobte  správnu  vec.

Zmena  začína  u  vás.

Zdieľajte  s  ostatnými.

Prijmite  svoju  zodpovednosť.

Máme  pred  sebou  ešte  toľko  rozhodnutí!  Čo  sa  rozhodneme  BYŤ  a  čo  robiť  v  novom  
svete?  Aké  príležitosti  vytvoríme  v  rámci  CVAC?  A  realisticky,  čo  by  sme  mali  robiť  s  „raz  pri  
moci“?

odmietnuť  starý  systém.  A  predsa  ten  druhý  stále  neprestal  predstierať,  že  je  to  stále  skutočné.

SME  VOĽNÝ!

OPPT  je  tu.
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O  pozadí  manipulácie  pozemského  sveta,  ich  nástrojoch  a  súvislostiach.

Veľa  informácií  je  už  verejne  dostupných,  ukazujúcich  operácie  a  prostriedky  
otrokárov.  Odporúčame  vám  niektoré  z  týchto  videí,  aby  ste  presnejšie  poznali  a  pochopili  
pozadie.

Videá  [61]

•  782  prečítaní

Zástupcovia  OPPT  zhrnuli  svoje  skúsenosti  v  tomto  dokumente:  http://i-uv.com/
oppt-absolute/oppt-initial  research  [25]  s  ktorými  boli  konfrontovaní  aj  otrokári.  
(Na  preklad  do  maďarčiny  sa  stále  čaká...)  Likvidácia  začala  touto  konfrontáciou...

Otázka  je  legitímna...  Presnú  odpoveď  nepoznáme.  Niekto,  niekto  (mnohí  s  menami  a  
mnohí  anonymní!)  to  práve  urobili,  pretože  prišiel  čas.

Stĺpec:

•  Nový  komentár  [60]

Na  druhej  strane  je  fakt,  že  ľudstvo  je  po  tisícročia  zotročené  rôznymi  
silami  a  mechanizmami ,  ktorých  intenzita  sa  od  1.  mája  1776  stala  obzvlášť  „brutálnou“,  teda  
neľudskou.

Zdieľam:

Ukazuje  nespočetné  množstvo  faktov  a  súvislostí  o  tom,  aké  akcie  sa  dejú,  prečo  a  ako.

Budíček
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Tento  rozhovor  s  Alanom  Wattom  objasňuje  manipuláciu  s  ľuďmi  a  
zotročovanie  ľudí.

Zdieľam:

Stĺpec:

Stĺpec:

Ak  sa  chcete  oslobodiť,  potom  sa  určite  odporúča,  aby  ste  to  spoznali,  
pretože  pochopenie  mechanizmu  vám  veľmi  pomôže  pri  oslobodení  sa  od  
väzenia.

Určite  stojí  za  to  venovať  mu  čas  a  energiu,  aby  ste  ho  spoznali...

Zdieľam:

Toto  video  je  kľúčovým  dielom,  ktoré  vysvetľuje  procesy  v  pozadí  na  Zemi.

•  675  čítaní

•  739  prečítaní

•  Nový  komentár  [63]

Videá  [61]
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Videá  [61]

Vyrásť!  (THRIVE)  -  Maďarský  dabing,  celý  film

Manipulácia  s  ľudskou  psychikou

•  Nový  komentár  [62]

[23]  [23]  [23]  [23]

[23]  [23]  [23]  [23]

[23]  [23]  [23]  [23]
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O  tom  je  nasledujúce  5-minútové  video  s  maďarskými  titulkami.

Zdieľam:

Pri  analýze  najnovších  fenoménov  svetového  obchodu  si  „Spoločnosť“  kladie  
dosť  znepokojujúcu  otázku:

Ako  banky  okrádajú  ľudí  a  krajiny?  -  S  kreditom...

Stĺpec:

Pre  podrobnejšie  pochopenie  odporúčame  videá  uverejnené  ako  komentáre  
a  Všetky  podvody  s  bankovými  pôžičkami  aj  zoznámenie  sa  strana  [66] .

Stĺpec:

Aké  dôsledky  to  bude  mať  pre  ľudí,  životné  prostredie,  demokraciu  
a  budúcnosť  našej  Zeme,  ak  dáme  nesmiernu  moc  inštitúcii,  ktorej  hlavným  
cieľom  je  zvyšovanie  bohatstva  akcionárov  a  nepovažujeme  za  povinnosť  zaoberať  
sa  morálnymi  aspektmi?  Existuje  spôsob,  ako  vyliečiť  neúnavnú  honbu  za  ziskom,  
alebo  sa  môžeme  spoľahnúť  len  na  silné  reštriktívne  opatrenia?

[23]  [23]  [23]  [23]

•  Nový  komentár  [65]
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Videá  [61]

•  613  čítaní

•  2295  prečítaní

Kredit  [21]

Banková  korupcia,  alebo  lúpež  s  úverom

Korporácia  -  s  maďarskými  titulkami

•  Nový  komentár  [64]
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•  Nový  komentár  [68]

OP  video  playlist

IV.  Stróman  

čo  je  OPPT?

•  591  prečítaní

Stĺpec:

•  686  prečítaní

V  tomto  zozname  videí  zhromažďujeme  videá,  ktoré  sú  OP  Hovoria  o  [2]  alebo  sa  zaoberajú  OP.  
Zatiaľ  zoznam  obsahuje  videá  súvisiace  s  ukazovaním  aktuálnych  faktov  a  dúfame,  že  neskôr  
budeme  môcť  zverejniť  videá  súvisiace  s  načrtnutím  vízie  budúcnosti.

Stĺpec:

Zdieľam:

Tento  zoznam  videí  je  OPPT  Ide  o  [4].

Zdieľam:

•  921  čítaní

Zdieľam:
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[23]  [23]  [23]  [23]

•  Nový  komentár  [67]

[23]  [23]  [23]  [23]

Videá  [61]

Videá  [61]
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Poznámka:  výraz  stróman  -  slamák/strawman  -  sa  v  Maďarsku  používa  aj  na  
označenie  osôb,  ktoré  konajú  v  mene/na  mieste  inej  osoby,  zastupujú  ju,  za  účelom  
ochrany  jej  obchodných  záujmov  (ako  strašiaka  „náhradníkov“  farmára  na  poliach  
plašením  vtákov)  –  aj  keď  niekedy  nie  celkom  legálne.  Tu  použitý  význam  je  trochu  iný,  
ale  podstata  je  rovnaká:  entitu,  ktorá  „existuje“  paralelne  s  nami  a  v  istých  ohľadoch  sa  
na  nás  podobá,  označujeme  slovom  „slamák“.  Ale  to  je  všetka  podobnosť  medzi  týmito  
dvoma  význammi.

Na  spoznanie  fenoménu  Stroman  odporúčame  aj  toto  video  v  angličtine,  ktoré  
plánujeme  preložiť  do  maďarčiny.

•  Nový  komentár  [69]

Táto  kapitola  vás  pozýva,  aby  ste  spoznali  svojho  strömana!

Hoci  príklady/údaje  uvedené  v  kapitole  platia  priamo  pre  anglické/
americké  vzťahy,  v  TEJTO  podobe  je  tento  jav  celosvetovo  veľmi  podobný.  Čitateľ  
si  môže  povedať,  že  „nie,  u  nás  to  tak  nie  je“  –  veď  za  železnou  oponou  a  neskôr  to  išlo  
trochu  inak  ako  na  Západe.  S  trochu  iným  právnym  systémom  -  ale  ak  je  trochu  odlišný,  
tieto  veci  platia  na  celom  svete.  Základy  sú  rovnaké.  Bez  týchto  vedomostí  sa  môžeme  len  
dookola  pohybovať  v  bludiskách  sveta  práva,  financií  a  ľudských  práv.

•  1934  čítaní

Spoznajte  svojho  STROMANOD!  –  
časť  I
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Termín  stróman  -  slamený  muž/slamený  muž  -  sa  v  Maďarsku  používa  aj  na  označenie  
osôb,  ktoré  konajú  v  mene/namiesto  inej  osoby,  zastupujú  ju,  za  účelom  ochrany  jej  
obchodných  záujmov  (ako  strašiaka  „nahrádza“  farmára  v  tzv.  polia  odplašením  vtákov)  –  
aj  keď  niekedy  nie  celkom  legálne.  Tu  použitý  význam  je  trochu  iný,  ale  podstata  je  
rovnaká:  entitu,  ktorá  „existuje“  paralelne  s  nami  a  v  istých  ohľadoch  sa  na  nás  podobá,  
označujeme  slovom  „strawman“.  Ale  to  je  všetka  podobnosť  medzi  týmito  dvoma  význammi.

Citát  z  rubriky  Stróman  Z  popisu  [70] :

Na  obrázku  je  budova  anglického  parlamentu  v  Londýne.

Pozrime  sa  na  malú  hádanku:

Hoci  príklady/údaje  prezentované  v  našom  seriáli  platia  priamo  pre  anglické/
americké  vzťahy,  v  TEJTO  podobe  je  tento  jav  celosvetovo  veľmi  podobný.  Čitateľ  
si  môže  povedať,  že  „nie,  u  nás  to  tak  nie  je“  –  veď  za  železnou  oponou  a  neskôr  to  išlo  
trochu  inak  ako  na  Západe.  S  trochu  iným  právnym  systémom  -  ale  aj  keď  trochu  inak ,  
tieto  veci  platia  celosvetovo,  vrátane  Maďarska.  Základy  sú  rovnaké.  Bez  týchto  vedomostí  
sa  môžeme  len  dookola  pohybovať  v  bludiskách  sveta  práva,  financií  a  ľudských  práv.

75

Machine Translated by Google

http://op.iuste.biz/stroman


6.  Nie,  nedlhujete  žiadnej  finančnej  inštitúcii.

Ak  sú  vaše  odpovede:

Tu  sú  odpovede:

5.  Bolo  otroctvo  legálne?

5.  Áno,  otroctvo  je  „legálne“,  aj  keď  nie  „legálne“ (treba  uznať  rozdiel).

3.  Pomáhajú  vám  nejako?

6.  Máte  dlh  voči  nejakej  finančnej  inštitúcii?

2.  „Zastupujú  ľudí  žijúcich  v  krajine“  a  3.  „Áno,  vytvárajú  
zákony,  ktoré  sú  v  záujme  mňa  a  mojej  rodiny

2.  Pracujú,  aby  získali  čo  najviac  peňazí  a  majetku

Zdá  sa  vám  to  trochu  zvláštne?  Ak  áno,  čítajte  ďalej!

Platba  dane  je  NEPOVINNÁ!

1.  "Členovia  vlády"

1.  Zamestnanci  obchodnej  spoločnosti.

TÍ  V  MOCI  MAJÚ  VEĽKÉ  TAJOMSTVO...

...  potom  nám  dovoľte  zablahoželať  vám  k  úplne  nesprávnym  odpovediam.

4.  Otroctvo  nebolo  NIKDY  zrušené  a  ani  vy  nie  ste

Platenie  pokút  je  VOLITEĽNÉ!

slúžiť"

3.  Nie,  vôbec  nie,  pomáhajú  si  sami,  nie  vám.

Registrácia  vozidla  je  VOLITEĽNÁ!

1.  Kto  sa  tu  pravidelne  stretáva?

4.  Kedy  bolo  zrušené  otroctvo?

sú  registrovaní  ako  otroci.

2.  Čo  robia?

Nevyšlo  to?  Dobre,  skúsme  iný:

preč  od  teba.
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Ak  vám  nikto  nikdy  nepovedal  ako

Vaša  stróma  bola  vytvorená,  keď  ste  boli  príliš  mladí  na  to,  
aby  ste  niečo  pochopili.  Samozrejme,  že  to  skryli,  keďže  ich  cieľom  bolo  
oklamať  vás,  a  odkedy  to  vzniklo,  to  proti  vám  veľmi  efektívne  použili.

Všetky  hypotéky  a  pôžičky  sú  od  prvého  dňa  PLNE  SPLATENÉ  -  ak  chcete,  
ale  nemusíte  ich  znova  splatiť!!

máte  slamák,  možno  vás  tieto  veci  celkom  prekvapia.

Možno  je  načase  sa  o  ňom  niečo  dozvedieť,  aby  ste  zistili,  čo  môžete  
urobiť,  aby  ste  ho  nepoužili  proti  vám.  Učenie  je  najdôležitejším  krokom.  
Musíte  prejsť  cestou  plnú  objavov,  aj  keď  sa  obávame,  že  to,  čo  nájdete,  
nebude  veľmi  príjemné.  Napriek  tomu,  ak  budete  konať  podľa  toho,  čo  ste  
sa  naučili,  môžete  zlepšiť  celý  svoj  život.  Ak  si  myslíte,  že  máte  dlhy,  môžete  
sa  z  nich  dostať,  ak  si  budete  stáť  za  svojimi  právami  a  nedovolíte,  aby  vás  
neustále  podvádzali.  zaujíma  ťa  to?  Ak  áno,  začnime  s  prvými  krokmi  a  zistite,  
odkiaľ  vaša  stróma  pochádza  a  prečo  sa  ňou  musíte  zaoberať.

Postavenie  na  súd  je  VOLITEĽNÉ!

Si  prekvapený?  No  -  potom  získajte  toto:
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1.  stratili  vlastníctvo  svojho  batoľaťa  (to  si  ty).  2.  prispeli  k  vzniku  slameného  
muža.

Čo  je  Stroman?  Stroman  je  fiktívna  právnická  osoba  vytvorená  v  nádeji,  že  keď  
dieťa  vyrastie,  môže  byť  bité

Podľa  úradov:

Registráciou  dieťaťa  prešlo  „vlastníctvo“  na  úrady  a  to  samo  o  sebe  oprávňuje  úrady  
kedykoľvek  dieťa  odobrať  rodičom  (dať  ich  do  opatrovníctva),  ak  budú  chcieť.  Toto  platí  
až  do  dosiahnutia  plnoletosti  dieťaťa,  ako  to  určujú  jednotlivé  vyhlášky.  Samozrejme,  
nie  je  to  legálne,  ale  keď  je  narodenie  dieťaťa  zapísané,  je  to  legálne.  Medzi  týmito  
dvoma  slovami  je  obrovský  rozdiel,  budete  musieť  pochopiť,  čo  znamenajú.

Potom  prešlo  ešte  pár  mesiacov,  stále  si  nič  netušil,  ale  tvoj  slamený  
panáčik  už  bol  stvorený  a  začal  sa  používať  na  zbohatnutie  niektorých  nepoctivých  ľudí.  
Nebola  to  tvoja  chyba.  Stalo  sa  to  preto,  že  vaši  rodičia  boli  oklamaní,  aby  si  mysleli,  že  
musia  zaregistrovať  vaše  narodenie.  Preto  si  vyžiadali  rodný  list,  nevediac,  čo  s  ním  robia.  
A  naozaj,  čo  sa  stalo?

Všetko  to  začalo,  keď  ho  mali  tvoji  rodičia
príjemný  spoločný  večer  a  neskôr  ste  prišli  na  svet.  Možno  si  presne  nepamätáte  okolnosti,  
ktorý  deň,  týždeň,  mesiac  to  bol,  vtedy  ste  také  veci  naozaj  neriešili.

Samozrejme,  nemôžete  ich  za  to  viniť,  keďže  im  nikto  nepovedal,  čo  sa  bude  diať  a  čo  
sa  môže  stať.  Nikto  im  nevysvetlil,  čo  je  stroman  a  ako  sa  dá  použiť  proti  ich  dieťaťu.  
registrácia  je  v  skutočnosti  zmluvou,  aj  keď  je  neplatná,  pretože  úrady  nezverejnili  všetky  
relevantné  údaje  a  zmluvný  úmysel  rodičov  nebol  vyjadrený.
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odpoveď:  "aby  sa  dali  slameníkovi  prišiť  všetky  druhy  nákladov  a  pokút  a  potom  presvedčiť  
človeka  Jamesa  Martina,  aby  tieto  sumy  zaplatil"  -  Len  niekoľko  príkladov  týchto  položiek:  daň  z  
príjmu,  miestna  daň,  daň  z  dedičstva,  daň  z  majetku ,  cestná  daň,  clo ,  daň  z  úrokov,  spotrebná  
daň  z  pohonných  hmôt,  bankové  poplatky  a  množstvo  ďalších  položiek,  ktoré  môžu  vymyslieť  
profesionáli,  ktorí  sa  týmto  zaoberajú,  s  istotou,  že  si  nikdy  neuvedomíte,  že  ste  s  tým  NIKDY  
NESÚHLASILI  ANI  ICH  NEMUSÍTE  ZAPLATIŤ !

Stĺpec:

Prečo  je  vytvorená  stróma?  THE

(pokračovanie  nabudúce)

(zbytočný)  rodný  list,  o  ktorom  si  rodičia  myslia,  že  je  to  dieťa  a  že  ho  potrebujú  (ani  
jeden  nie  je  pravdivý).  ak  sa  bábätko  volá  James  a  jeho  priezvisko  je  Martin,  možno  si  myslíte,  
že  meno  James  Martin  sa  objaví  aj  v  rodnom  liste.  Ak  je  na  ňom  toto,  je  to  skutočný  rodný  list.  
Zároveň,  ak  je  na  ňom  napísané  nejaké  iné  meno,  nejde  o  rodný  list,  ale  o  zakladací  list  slamníka  
napodobňujúceho  Jamesa  Martina.  V  našom  prípade  môže  mať  stroman  také  alternatívne  mená  
ako:  "JAMES  MARTIN",  "Mr  James  Martin",  "Martin,  Mr  James"  alebo  čokoľvek  iné  ako  "James  
Martin".

až  tak,  že  verí,  že  je  slamníkom  sám  (čo  samozrejme  nie  je  pravda),  a  tak  sa  mu  dajú  na  
krk  prišiť  všetky  predstaviteľné  náklady  a  bremená,  ktoré  na  slamníka  nasadia  klapky.

Ako  vzniká  stróma?  Postup  vyžaduje  jeden

Zdroj:  Meet  Your  Strawman  [71]

Prietok  [70]
Zdieľam:
[23]  [23]  [23]  [23]
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Zdá  sa  to  neuveriteľné,  ale  človeku  na  tomto  svete  sa  nestane  nič,  čo  by  nechcel  alebo  s  
čím  nesúhlasil  alebo  s  čím  predtým  súhlasil.

Úvod:  článok  je  prekladom  anglického  článku,  jeho  vyjadrenia  platia  priamo  pre  anglický  
a  americký  právny  systém.  To  neznamená,  že  tento  jav  neexistuje  v  iných  krajinách.  
Možno  to  u  nás  „nie  je  tak“,  ale  niečo  podobné  tu  určite  je.

Ak  to  neuznávate,  je  to  vaše  srdce,  ale  používajú  to  proti  vám.
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Ako  z  prvej  časti  [73]  zistili  sme,  že  stróman  je  právnická  osoba  umelo  vytvorená  v  momente  
nášho  narodenia,  s  rovnakým  menom  (iba  napísané  veľkými  písmenami  alebo  v  niektorých  
krajinách  s  predponou  pán,  pani)  ako  máme  my.  Slamený  panáčik  je  stvorený,  aby  nás  oklamal  
a  prinútil  nás  zaplatiť  náklady,  trápenia,  pokuty,  dane  atď.  tejto  neexistujúcej  veci.  Keďže  žiadny  
obchodný  systém  nemôže  „podržať“  živú  bytosť  so  záväzkami  –  rovnako  ako  vás  žiadny  obchod  
nemôže  zaviazať  k  nákupu,  môže  vás  len  pokúšať  –  „veľká  hra“  je  o  tom,  aby  uverili,  že  ste  rovnaký  
ako  osoba.  koho  občiansky  preukaz  nosíš  (mimochodom,  nie  je  "vaše  meno"  napísané  veľkými  
písmenami?),  a  kto  má  povinnosti  -  ale  nie  voči  tebe.

•  1641  prečítaní

•  Nový  komentár  [72]

Spoznajte  svojho  STROMANOD!  –  II.  časť
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Ako  to,  že  to  nie  je  ľahké  stráviť?  Pozrime  sa,  aké  nástroje  používajú.

Legalease  je  tajný  jazyk  vymyslený  priamo  na  to,  aby  vás  oklamal.  Používa  
anglické  slová,  no  slovám  dáva  tajný  význam  a  kým  si  myslíte,  že  sa  s  vami  
rozprávajú  normálnou  angličtinou,  už  vás  podviedli  a  okradli.

Ešte  horšie  je,  že  vám  nikdy  nepovedia,  kedy  prešli  z  angličtiny  do  
právneho  jazyka,  a  ak  to  nie  je  nečestné,  záludné,  bezohľadné,  tak  neviem,  
čo  to  je!  Samozrejme,  odpoviete  v  domnení,  že  vás  oslovili  v  angličtine,  no  
oni  sa  správajú,  ako  keby  ste  sa  s  nimi  ústne  dohodli  a  podriadili  sa  ich  
vôli.  to,  že  toto  vyrovnanie  je  skutočné,  je  samozrejme  diskutabilné,  keďže  
akékoľvek  ústne  vyrovnanie  je  platné,  ak  sú  obe  strany  plne  oboznámené  s  
podmienkami  zmluvy,  alebo  ak  obe  strany  úprimne  chcú  vyrovnanie,  o  čom  
v  tomto  prípade  nie  je  príliš  reč. .

Zmätený  jednotlivec  začína  zastupovať  túto  právnickú  osobu,  ktorú  môže  
komerčný  systém  uchopiť  a  postihnúť,  zdaniť,  citovať  atď.  bude

Napríklad,  ak  vám  povedia:  "Rozumieš?"  
To  v  angličtine  znamená:  „Rozumel  si,  čo  som  ti  povedal?“,  na  čo  by  
automatická  odpoveď  bola  samozrejme  „áno“,  t.j.  „áno,  rozumel  som  
tomu,  čo  si  mi  povedal“  Ale  títo  záludní  ľudia  v  právnom  jazyku  dal  nový  
význam  vete:  "Rozumieš  mi?"  –» „Stojíš  podo  mnou?",  t.  j.  „Podriaďuješ  sa  
mojej  vôli?"  to  znamená:  "Súhlasíš  s  tým,  že  urobíš  čokoľvek,  čo  ti  poviem?"

Ale  aký  má  toto  všetko  zmysel?  Celé  sa  to  robí  tak,  že  začnete  
zastupovať  a  nahrádzať  svojho  stromana.  prečo?  Ach,  to  je  skvelá  otázka  
na  pochopenie,  musíme  sa  do  vecí  pohrabať  trochu  viac:

Právny  jazyk

Obyčajové  právo,  teda  zákony  zdravého  rozumu
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Veľa  ľudí  si  myslí,  že  existujú  stovky  zákonov,  ktoré  treba  dodržiavať  (a  samozrejme  každý  
deň  vznikajú  nové),  ale  nie  je  to  tak.  Tieto  umelé  zákony  alebo  nariadenia  sú  pre  vás  ako  
individuálnu  ľudskú  bytosť  voliteľné,  ALE  sú  záväzné  pre  vášho  umelo  vytvoreného  stromamana  
a  tí,  ktorí  z  toho  profitujú,  vás  chcú  presvedčiť,  aby  ste  reprezentovali,  nahradili  svojho  
stromamana,  aby  ste  znášali  bremená  a  náklady  ich  vynález..

Neubližujte  druhej  osobe.

Tieto  zákony  sa  vykryštalizovali  ako  konsenzus  v  priebehu  niekoľkých  storočí  a  sú  poháňané  
zdravým  rozumom  a  podporou  obyčajných  ľudí.  Toto  sú  jediné  obmedzenia,  ktoré  sa  na  vás  
vzťahujú.

Nie  je  ich  veľa:

Väčšinu  svojich  príjmov  dávate  iným  pod  titulom  
rôznych  daní  a  poplatkov?  •  Stále  musíte  platiť  za  vozidlo/nehnuteľnosť,  ktorú  vlastníte?  

•  Platiť  mýto  za  používanie  ciest,  ktoré  sú  vaše

Buďte  úprimní  vo  svojom  jednaní  a  nikoho  nebite.

Nekradnite  a  neničte  cudzí  majetok.

Tieto  obmedzenia  sú  určené  na  ochranu  vás  a  ľudí  okolo  vás.  Toto  sú  skutočné  zákony,  ktoré  sa  
nazývajú  aj  zvykové  právo  a  súkromné  právo.

Ľudia  sú  si  od  narodenia  rovní,  môžu  sa  slobodne  rozhodovať  a  konať.  Tam,  kde  žije  
viacero  ľudí  na  jednom  mieste,  sa  časom  nevyhnutne  vyvinú  určité  pravidlá  založené  na  
zdravom  rozume.

Ak  by  ste  vedeli,  že  nasledujúce  sú  voliteľné  (zvolené  z  vlastnej  vôle),  súhlasili  
by  ste  s  tým,  že:

Nezabíjaj.

bol  postavený  z  vašich  
peňazí?  •  Nútený  do  ozbrojenej  služby  kedykoľvek?  •  Ako  člen  
armády,  ktorá  vás  v  princípe  zastupuje,  by  ste  mali  byť  poslaný  do  iných  krajín,  aby  ste  

tam  zabíjali  nevinných  ľudí?

•
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Dalo  by  sa  však  povedať,  že  sme  si  zvolili  našu  vládu,  aby  nás  zastupovala,  takže  
musíme  robiť  to,  čo  hovoria,  pretože  chcú  pre  nás  to  najlepšie,  však?

Povedal  vám  niekto,  že  sú  to  voliteľné?  Ak  súhlasíte  so  zastupovaním  svojho  
strommana,  tieto  veci  sú  pre  vás  samozrejme  záväzné.  Existujú  zákony  vytvorené  
„politikmi“,  ktoré  boli  vynájdené  na  to,  aby  vás  zničili  a  zároveň  obohatili  seba  a  svojich  
priateľov,  a  aby  vás  udržali  v  pozícii,  v  ktorej  musíte  robiť  čokoľvek,  čo  vám  povedia,  bez  
ohľadu  na  to,  ako  veľmi  vás  to  bolí  alebo  ako  veľmi  to  porušuje  vaše  prirodzené  práva  a  
slobody.

Ako  by  to  mohlo  byť  prehnané?  Dun  &  Bradstreet,  (Poznámka:  http://
www.dbhun.hu/adatbazis  [74]  v  maďarčine)  alebo  pomocou  akéhokoľvek  seriózneho  
obchodného  registra  môžeme  nahliadnuť  do  údajov  asi  160  000  000  spoločností  na  
celom  svete.

Napríklad  anglická  Snemovňa  reprezentantov  pre  ziskovú  spoločnosť  (ID:  
UC2279443),  obchodná  spoločnosť  Labour  Party,  ktorá  funguje  pod  názvom  „Allister  
Darling  MP“.  Snemovňa  lordov,  ktorá  pôsobí  ako  najvyšší  súd  Spojeného  kráľovstva,  je  
tiež  súkromná  spoločnosť,  rovnako  ako  United  Kingdom  Corporation  Ltd,  predtým  
registrovaná  ako  United  Kingdom  plc,  ktorá,  mimochodom,  nikdy  nesplnila  svoje  
zákonné  povinnosti  týkajúce  sa  finančného  výkazníctva.  Ministerstvo  spravodlivosti,  
ktorého  číslo  DUNS  (Data  Universal  Numbering  System)  je  22-549-8526,  riadi  lord  
Falconer  z  Thorotonu,  je  tiež  súkromným  podnikom  od  17.  storočia.  Bank  of  England  
je  súkromný  podnik,  rovnako  ako  všetky  súdy  a  policajné  zložky,  ale  aj  samotný  minister  
obchodu  a  priemyslu  je  spoločnosť  a  nie  súkromná  osoba.

No,  to  je  pekná  myšlienka,  ale  je  to  pravda?  Nie,  vôbec  nie.  Len  si  myslíte,  že  volíte  
niekoho,  kto  vás  bude  zastupovať,  ale  to  sa  vôbec  nedeje.  Ide  o  veľmi  dôkladne  
premyslenú  ilúziu,  ktorá  bola  vytvorená  s  cieľom  udržať  vás  v  pokoji  a  odbremeniť  vás  od  
väčšiny  vašich  príjmov  (asi  80%  vrátane  daní  z  vašich  nevyhnutných  základných  výdavkov).  
Časť  tajomstva  spočíva  v  tom,  že  to,  čo  si  predstavujete  pod  pojmom  „vláda“,  je  v  
skutočnosti  súkromne  vlastnená  zisková  spoločnosť,  takže  keď  idete  voliť,  iba  pomáhate  
voliť  predstaviteľov  tejto  spoločnosti.  Vaše  rozhodnutie  zároveň  nemá  najmenší  vplyv  na  
to,  čo  sa  bude  diať  v  budúcnosti,  keďže  politiku  a  konanie  tejto  spoločnosti  určujú  jej  
majitelia  a  ani  v  najmenšom  im  nezáleží  na  tom,  čo  chcete.
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Záležitosť  sa  stáva  ešte  smiešnejšou,  keď  sa  dozvieme,  že  políciu  v  Devone  
a  Cornwalle  prevzala  spoločnosť,  ktorú  vlastní  IBM  a  ktorá  má  na  
príspevkoch  od  britského  ľudu  268  000  000  libier  ročne.

Gilbert  a  Sullivan  (plodná  dvojica  autorov  komédií  z  konca  devätnásteho  
storočia  –  prekl.)  by  tu  našli  bohatý  a  vynikajúci  materiál  pre  svoju  ďalšiu  hru.  
Registrovaná  ako  spoločnosť  radou  okresu  Lancashire  v  roku  2002  (IP00666C).  
Ich  adresa  bola  „3rd  Floor,  Christ  Church  Precinct,  County  Hall,  Preston“,  ale  
25.  januára  2008  sa  rozpustili  a  všetky  ich  aktíva  a  pasíva  boli  12.  novembra  
2007  prevedené  na  „The  Blues  and  Twos  Credit  Union  Ltd“.  registrovaná  na  
Lancashire  Constabulary,  PO  Box  77,  Hutton,  Preston.

Nemáš  náhodou  pocit,  že  niektorí  ľudia  tu  berú  ľudí  veľmi  vážne?
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zaplaťte  peniaze,  tvrdo  pracujte,  aby  ste  nemali  čas,  peniaze  ani  energiu  zastaviť  
sa  a  premýšľať  o  tom,  čo  sa  deje  s  vami  a  vašimi  blízkymi.

k  tvojmu  zmätku,  aby  si  si  neuvedomil,  čo  sa  deje.

Chcú  vás  zaťažiť  natoľko,  že  len

Používajú  sériu  metód,  ktoré  preukázateľne  fungujú  dobre

Prečo  sa  teda  tvária,  že  máte  normálnu  vládu,  ktorú  ste  si  zvolili  a  ktorá  vám  
slúži?  Pretože  nechcú,  aby  ste  pochopili,  že  sú  len  spoločnosťou,  ktorá  nevytvára  
žiadnu  hodnotu  –  je  to  ako  bookmaker,  v  ktorom  prehráva  takmer  každý  zákazník  
–  a  neuvedomujú  si  to,  na  rozdiel  od  toho,  čo  ste  celý  život  počúvali ,  je  to  všetko  voliteľné  a  ak  nechcete,  tejto  hry  sa  ani  nemusíte  
zúčastniť.

Len  aby  ste  si  boli  vedomí  tejto  záležitosti,  ziskové  spoločnosti  sa  zakladajú  a  
prevádzkujú  v  prospech  ich  vlastníka  (alebo  prípadne  akcionárov).

Keďže  však  tí,  ktorých  považujete  za  „vládu“,  nerobia  nič,  aby  vytvorili  
peniaze,  namiesto  toho  vám  ich  berú  a  ich  hlavnou  starosťou  je,  ako  to  urobiť  
bez  toho,  aby  ste  si  uvedomili,  že  sú  v  rovnakej  pozícii  ako  IBM,  čo  od  nás  256  
miliónov  libier  ročne.

Naozaj  nechcú,  aby  ste  opustili  scénu  podvodnej  hry,  takže  urobia  všetko,  čo  
je  v  ich  silách,  aby  vás  spojili  s  vaším  fiktívnym  strawmanom,  keďže  oni  ako  
ziskový  biznis  s  vami  ako  so  živou  ženou  obchodovať  nemôžu.  alebo  človek  -  
môžu  obchodovať  len  s  inou  právnickou  osobou,  ktorou  je  váš  slamák.  Preto  je  
také  dôležité  nechať  sa  oklamať,  aby  ste  si  mysleli,  že  musíte  konať  v  mene  
svojho  slameného  muža  –  čo  nie  je  pravda.
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Zhora  sa  VŠETKO  po  stáročia  riadilo  zákonmi  obchodu.

ako  keby  niečo  nebolo  v  poriadku  so  zábavným  priemyslom,  ale  pokiaľ  udržia  
vašu  pozornosť,  nebudete  klásť  nepríjemné  otázky.  Prostredníctvom  produktov  
zábavného  priemyslu  ste  tiež  opakovane  bombardovaní  falošným  obrazom  
„skutočného  života“,  kde  je  každý  pod  „vládou“,  kde  polícia  presadzuje  zákony,  kde  sú  
potrebné  dane,  aby  veci  fungovali  a  kde  je  vlastnenie  vecí  zdaňujú  tak  tvrdo,  že  vám  ani  
nenapadne  niečo  vlastniť.

Napríklad  poháňajú  zábavný  priemysel  na  vrchol.  Nie

Bojte  sa  fiktívnych  teroristov.  Bojte  sa  
katastrof.  Bojte  sa  nových  chorôb.  Bojte  sa  cudzích  štátov.  Obávajte  sa  strastí  chorľavej  
„ekonomiky“  a  rastúcej  inflácie.  Ak  tomu  neveríte,  pozrite  sa,  koľko  negatívnych,  
depresívnych  správ  nasleduje  po  tých  pozitívnych,  povznášajúcich.  Nemusíte  robiť  veľa  
prieskumov,  aby  ste  zistili,  že  správy  sa  zameriavajú  na  vážne  negatívne  správy.  Toto  
všetko  sa  robí  preto,  aby  ste  si  mysleli,  že  potrebujete  vládu  a  armádu,  ktorá  vás  
ochráni  pred  týmito  údajnými  hrozbami.

A  nie  je  ťažké  dať  dokopy  kopu  negatívnych  správ,  ktoré  sa  ozývajú  všade  (a  teda  
vyzerajú  reálne),  keďže  veľké  svetové  mediálne  agentúry  riadi  rovnakých  5-6  súkromných  
spoločností.

Majú  ešte  jednu  veľmi  účinnú  techniku,  a  tou  je  strach.  Chcem,  aby  si  sa  vždy  niečoho  
bál.

AJ  právo,  politika,  školstvo  atď.  Aby  sa  k  vám  systém  prilepil,  musíte  vy,  
inak  slobodná  a  nikomu  nepodriadená  živá  bytosť,  uveriť,  že  ste  právnická  osoba  (v  
podstate  firma),  ktorá  neustále  (nevedome,  bez  vedomia)  okolnosti)

Zhrnutie
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Stĺpec:

Ako  sme  sa  doteraz  dozvedeli  -  informácie  o  strömanovom  systéme  nie  sú  vôbec  
tajné,  prinajlepšom  nie  sú  z  pochopiteľných  dôvodov  medializované  -  existencia  
strömana  začína,  keď  britský  pár  (článok  vychádza  z  článku  v  Anglicku)  vyžiada/podpíše  rodný  list  od  svojho  dieťaťa.

Prietok  [70]

Žiadny  skutočný  zákon  to  nevyžaduje,  ale  keďže  nevedia,  čo  robia,  rodičia  s  tým  
súhlasia.  Vraj  ide  len  o  to  priznať  a  zaznamenať,  že  to  a  to  sa  dieťa  volá,  a  že  áno,  sú  to  
ich  rodičia.

zmluvy  s  nimi,  a  teda  bremená  vyplývajúce  zo  zmluvy  od  vás  teraz  môžu  vymáhať.

•  2502  čítaní

Zdieľam:

Zdroj:  Meet  Your  Strawman  [71]

Rozšírme  si  teda  naše  vedomosti  o  spoločnosti  Ströman,  spoločnosti  
jedného  muža,  ktorá  vznikla  paralelne  s  nami  v  momente  nášho  zrodu.  
Pripútajte  sa...  bude  to  drsná  jazda.

(pokračovanie  nabudúce)

Ak  I  [73]  a  II.  Ak  ste  ešte  nečítali  časť  [76] ,  urobte  tak.

Spoznajte  svojho  STROMANOD!  –  III.  
časť

•  Nový  komentár  [75]
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Na  druhej  strane  štátom  riadené  vzdelávanie,  očkovanie  atď.  môžu  byť  povinné  pre  štátne  
deti.  Toto  je  legálne.  (hoci  je  to  v  rozpore  s  prírodnými  zákonmi  a  je  to  nehumánne)

Je  to  pochopiteľné?  Nie  ste  osoba ,  vo  všetkých  vašich  dokumentoch,  ktoré  sa  vás  zjavne  
týkajú ,  sa  hovorí  o  slamenom  mužovi,  pretože  s  vami,  živou  bytosťou,  sa  nedá  jednať.

Osoba  patrí  do  spoločnosti.  Hovorí  sa  tomu  aj  občan.

Prihlásením  dieťaťa  však  strácajú  vlastnícke  právo  k  dieťaťu  (preto  im  môže  byť  neskôr  
odňaté  s  takým  a  takým  odôvodnením  v  opatrovníckom  prípade).

Je  toho  viac:

Iný,  oficiálny  názov  pre  slameného  muža:  osoba.

Malá  odbočka:  poriadny  prach  rozvírila  pred  pár  rokmi  kauza,  keď  opatrovnícka  kauza  
odobrala  deti  mužovi  s  piatimi  deťmi  kvôli  jeho  majetkovým  pomerom.  Dve  z  piatich  detí  
ale  nemali  rodné  listy.  Po  niekoľkých  dňoch  sa  úrady  s  týmito  dvoma  deťmi  vrátili  a  vrátili  
ich  otcovi:  "Toto  sú  tvoje!"

Ste  jednotlivec,  osoba,  duša  v  tele,  ale  boli  ste  presvedčení,  že  predstavujete  právnu  
fikciu,  osobu,  ktorá  POUŽÍVA  VAŠE  MENO,  s  plnou  identifikáciou.

Keď  jednotlivec  neskôr  podpíše  svoj  občiansky  preukaz,  stáva  sa  zmluvnou  osobou  
so  štátom,  teraz  z  vlastnej  vôle.  Zaujímavosť:  Pre  nikoho  neexistuje  reálna  zákonná  
povinnosť,  aby  to  urobil,  nanajvýš  to  nemôže  poberať  z  „firemných“  výhod,  ako  je  
občianstvo,  pas,  vlastnícke  právo,  štátne  školstvo  atď.

Preukaz  totožnosti  (a  všetky  doklady,  ktoré  napodobňujú  vaše  meno  
VEĽKÝMI  PÍSMENAMI )  patria  slameníkovi.
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Zaujímavé  je,  že  na  zázname  britskej  matriky  môžeme  čítať  „Crown  
Copyright“,  teda  nejde  o  individuálny  majetok,  dokument  patrí  korune.

Všetky  aktíva  registrované  na  miestnom  úrade  sú  v  
skutočnosti  vo  vlastníctve  miestnej  samosprávy/štátu  atď.  sa  stáva  jeho  
vlastníctvom .  Pôvodný  význam  slova  register  (angl.  matrika)  je:  darovať  
kráľovi.  Môže  sa  zdať,  že  nehnuteľnosť  a  auto  sú  vaše  (zápisy  vlastníctva  sa  
vydávajú  na  meno  slamníka),  ale  v  skutočnosti  máte  právo  ich  len  užívať  a  
udržiavať.  (Podľa  Petra  Fondu:  Skúste  neplatiť  dane,  čoskoro  zistíte,  komu  
patrí  váš  dom).  To  je  základ  všetkých  exekúcií  a  hypoték.  Stróman  (ktorý  je  
mimochodom  majetkom  daného  štátu)  má  zmluvu  so  štátom,  ktorý  môže  
pri  konfiškácii  jeho  majetku  konať  legálne  (hoci  nie  legálne).  Tieto  skutočnosti  
tiež  nie  sú  tajné,  ktokoľvek  ich  môže  hľadať,  ale  zvyčajne  o  tom  nevedia  ani  
podriadení  justície.

Ak  je  niečo  vaše,  prečo  za  to  stále  platíte,  ak  ste  to  v  prvom  
rade  zaplatili  zo  zdaniteľného  príjmu?  Odpoveď:  pretože  váš  dom,  auto,  
pozemok  atď.  ani  teraz  nie  tvoj.  Máte  to  vo  svojej  správe,  aby  z  toho  
skutočný  vlastník  dostal  peniaze.

Strmé?  V  niektorých  krajinách  sa  odporúča  registrovať  
hodnotnejšie  autá  v  iných  krajinách.  Na  jednej  strane  je  to  odôvodnené  
tamojšími  nižšími  nákladmi  na  registráciu,  čo  je,  samozrejme,  poškodený  štát

Je  to  veľmi  ťažko  stráviteľné,  ale  v  rámci  systému  v  skutočnosti  nevlastníte  
žiadny  majetok,  ak  je  to  registrovaný  majetok.  Samozrejme,  môžete  ho  
predať  inému  slamenému  mužovi  (ktorý  je  tiež  v  rámci  systému  a  vlastní  ho  
štát.  Kvázi  dcérska  spoločnosť).  Potom  pri  ďalšom  predaji  majetok  SPRÁVUJE  
a  POUŽÍVA  nová  dcérska  spoločnosť/stroman/osoba,  pričom  sa  po  ňom  
vyberajú  nové  dane,  príspevky  a  clá,  ale  skutočné,  konečné  dispozičné  právo  
patrí  štátu  daný  občan.
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Zaujímavé  je,  že  občianstva  sa  človek  môže  vzdať  pomerne  ľahko,  hlavnou  
podmienkou  je,  aby  mal  iné  občianstvo.  To  znamená,  že  jahňacina  by  nikdy  nemala  
vypadnúť  zo  systému.

trestá  za  daňové  úniky,  ale  vec  má  hlbší  význam.  Ak  si  človek  prihlási  auto  v  krajine  X  
(lebo  niekam  ísť  musí)  a  má  problémy  v  krajine  Y,  napr.  s  daňovými  úradmi  sa  krajina  
Y  nemôže  dotknúť  kvázi  vlastníctva  krajiny  X.  V  tomto  prípade  teda  nejde  o  úsporu  
niekoľkých  stoviek  či  tisícok  libier,  ale  o  „ochranu“  majetku.  Niet  divu,  že  ak  je  EÚ  tu  alebo  
tam,  krajiny  nie  sú  láskavé  k  registrácii  auta  v  cudzej  krajine.

Nikto  vás  nemôže  nútiť  uzavrieť  zmluvu,  takže  sa  musíte  nechať  oklamať,  aby  ste  ich  
kontaktovali  bez  toho,  aby  ste  vedeli,  čo  sa  deje.  Ide  o  podvod,  pretože  všetky  súdy  sú  
zamestnancami  obchodnej  spoločnosti  s  názvom  „United  Kingdom  Corporation“ (číslo  
DUNS:  22-549-8526).  Mimochodom,  táto  spoločnosť  nie  je  dcérskou  spoločnosťou  žiadnej  
špičkovej  spoločnosti,  takže  sa  zdá,  že  je  na  vrchole.  Ak  sú  vyššie  uvedené  čísla  správne  (a  
sú),  znamená  to,  že  Spojené  kráľovstvo  fungovalo  bez  skutočnej  legislatívy  približne  400  
rokov,  pričom  celý  justičný  systém  riadi  komerčná  spoločnosť.

Ísť  na  súd  v  akomkoľvek  občianskom  
prípade  je  dosť  zlý  biznis,  keďže  úlohou  súdu  je  rozhodnúť  medzi  dvoma  stranami,  
ktoré  nesúhlasia,  a  potom  potrestať  porazeného.  Súdu  je  jedno,  kto  vyhrá  a  kto  prehrá,  
keďže  jeho  pôvodným  účelom  je  vytvárať  zisk  pre  vlastníkov,  takže  jeho  úlohou  je  
vytiahnuť  peniaze  z  tých,  ktorí  sú  natoľko  hlúpi,  že  sa  k  tomu  priblížia.  Ak  sa  pozriete  na  
predvolanie  (ktoré  je  v  skutočnosti  len  pozvánkou),  uvidíte,  že  to  nie  je  vaše  meno  (John  
Smith),  ale  vaše  (JOHN  SMITH)  a  oni  veria

Ďalším  obľúbeným  trikom  je,  keď  vám  navrhnú,  že  sa  musíte  dostaviť  na  predvolanie.  
Ide  predsa  len  o  hrubo  formulovanú  výzvu  na  uzavretie  zmluvy  s  úradmi.  Samozrejme,  
nepozývajú  vás,  jednotlivca,  ale  OSOBU,  a  to  všetkými  veľkými  písmenami,  a  keďže  je  to  
len  pozvánka,  myslite  na  to,  že  máte  právo  rozhodnúť  sa,  či  ju  prijmete.  PRÁVNICKÁ  
OSOBNOSŤ  je  len  kúsok  papiera,  RODNÝ  ZÁPIS,  ktorý  vydáva  zisková  „United  Kingdom  
Corporation“  a  nie  je  to  isté  ako  vy,  daná  osoba.
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Nasledujúci  deň  je  pôžička  schválená  a  James  dostane  šek  na  podpis,  aby  mohli  byť  
peniaze  vložené  na  jeho  účet.  Tentoraz  nepôjdeme  do  obvyklých,  inak  veľmi  zaujímavých  
udalostí  na  pozadí,  ale  pripomeňme  si,  že  na  10  000  libier  sa  už  dvakrát  podpísal  v  mene  
Strómana,  aj  keď  na  účte  zriadenom  v  banke  Bepaly  sa  objavilo  len  10  000  libier. .

Nezabudli  sme,  že  finančná  inštitúcia  je  len  právnou  fikciou  a  v  skutočnosti  neexistuje.  
V  dôsledku  toho  môžete  obchodovať  iba  s  inými  právnickými  osobami  (v  podstate  iné  
dokumenty)  a  s  mužom  alebo  ženou  nemôžete  robiť  nič,  keďže  nejde  o  právnickú  
osobu.  Je  tiež  dôležité  vedieť,  ako  sa  dnes  tvoria  peniaze.

že  sa  vám  ho  podarí  oklamať  a  prísť  reprezentovať  SVOJU  
OSOBNOSŤ/STREAM.

Povedzme,  že  náš  už  spomínaný  priateľ  James  Martin  si  chce  zobrať  pôžičku,  a  tak  sa  
obráti  na  Bepaly  Bank  o  10  000  libier.  Zaujímavosťou  je,  že  vo  formulári  žiadosti  o  
pôžičku,  ktorý  ako  prvý  podpisuje,  sa  uvádza,  že  už  dostal  svojich  10  000  libier,  aj  keď  
pôžička  ešte  nebola  schválená.

Keďže  sa  priemernému  človeku  z  toho  či  onoho  
dôvodu  odoberie  veľmi  veľké  percento  príjmu,  niet  divu,  že  sa  veľa  ľudí  zapletie  do  toho,  
čo  vyzerá  ako  „dlh“.  Väčšina  ľudí  trávi  väčšinu  času  počítaním  po  tom,  čo  im  povedali,  koľko  
dlhujú,  aby  zistili,  či  súhlasia  s  číslami,  ktoré  im  boli  zaslané.  To  všetko  je  výsledkom  podvodu  
veľkých  mágov,  ktorého  účelom  je  odviesť  pozornosť  človeka  od  podstatnej  otázky.  Otázka  
naozaj  neznie  "koľko  dlhujem?",  ale  "dlží  tu  vôbec  niekto?"

Zaobchádzanie  s  „dlhmi“
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všetko  zaslané  doporučene,  aby  ste  mali  potvrdenie  od  tretej  strany  o  doručení  
písomnosti

skutočne  vytvorené  s  vaším  podpisom)

3.  -  Predložiť  kópiu  zmluvy  záväznej  pre  obe  strany,  a

1.  Kompletná  prezentácia  príslušných  údajov  (nezverejnili,  že  úver

bol  to  podvod)  a

1.  -  banka  overí  pravosť  pohľadávky  svojimi  účtovnými  údajmi  2.  -  preukáže,  že  
ich  pohľadávka  je  založená  na  podpísanej  faktúre.

Všetko  ide  niekoľko  mesiacov  dobre,  no  napokon  James  príde  o  prácu  a  inú  si  
nájsť  nevie.  Nevie,  ako  túto  finančnú  situáciu  riešiť.  Čas  plynie  a  James  nemá  dosť  peňazí,  aby  
nejako  splatil  svoju  pôžičku  Bepaly  Bank.  Čoskoro  dostanete  od  banky  listy,  podľa  ktorých  
ste  povinní  zaplatiť  zostávajúce  údaje  a  to  isté  urobiť  aj  v  budúcnosti.  Samozrejme,  nie  je  to  
ani  najmenšia  šanca,  keďže  James  nemá  peniaze  a  nevie,  čo  má  robiť.

Našťastie  si  pamätá,  že  jeho  sused  Peter  je  nezávislý  finančný  poradca  
s  dlhoročnou  praxou,  a  tak  sa  rozhodne  obrátiť  na  neho  o  pomoc.  Peter  rád  pomôže,  a  tak  si  
sadnú,  aby  si  prešli  papiere.  Peter  hovorí  Jamesovi:  „Nesmieš  to  brať  na  ľahkú  váhu.  Ihneď  im  
napíšte,  že  súhlasíte  s  vysporiadaním  vášho  zákonného  finančného  záväzku  a  žiadate  k  tomu  
splnenie  nasledujúcich  podmienok:

Na  každom  liste,  ktorý  podpisujete,  by  malo  byť  napísané  „Bez  ujmy“,  čo  (podľa  
obchodného  práva  všade  –  prekladateľ)  znamená,  že  si  vyhradzujete  svoje  zákonné  práva  
a  nebudete  akceptovať  žiadnu  zmluvu,  pokiaľ  nebude  spĺňať  zákonné  požiadavky  a  
nasledujúce  štyri  podmienky:

2.  Princíp  rovnakého  rizika  (na  stôl  nedávajú  nič  hodnotné,  takže  nemôžu  nič  stratiť)

3.  Zákonné  zmluvné  podmienky  (tu  vlastne
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Peter  hovorí  Jamesovi,  aby  súhlasil  s  platbou,  ak  dostane  dôkaz  o  zákonnom  
dlhu.  Vec  teda  nemôže  byť  podaná  ani  súdu,  keďže  súd  koná  len  v  sporných  
prípadoch.  Keďže  však  James  s  platbou  súhlasil,  nie  je  spor,  a  tak  súd  musí  
prípad  zamietnuť.  Ak  by  banka  Bepaly  bola  taká  hlúpa,  aby  sa  o  to  pokúsila,  
všetko  by  Jamesovi  stačilo  poslať  kópiu  svojho  listu,  v  ktorom  by  uviedol,  že  
súhlasí  s  platbou,  a  prípad  by  bol  okamžite  zastavený  (banka  by  dokonca  mohla  
zaplatiť  pokutu  za  krádež  času  súdu). ).

Banka  zrejme  ešte  pošle  súhrnný  výkaz  nedoplatkov,  aby  Jamesa  
presvedčila.  Toto  by  ste  mali  vrátiť  Jamesovi  zdvorilo  s  uvedením,  že  toto  
vyhlásenie  nie  je  faktúra,  preto  poskytnite  požadovanú  podpísanú  faktúru.  
Môžu  tiež  skúsiť  poslať  fotokópiu  formulára  žiadosti  o  pôžičku,  James  potom  
musí  odpovedať,  že  sa  ospravedlňuje,  nie  je  to  zmluva,  pretože  ju  podpísala  iba  
jedna  strana  (sám),  stále  čaká  na  zmluvu  podpísanú  oboma  stranami .

James  im  musí  znova  napísať ,  že  ak  nedostane  požadované  listy  do  15  (možno  
30)  dní,  bude  svoj  dlh  považovať  za  neexistujúci.

4.  Podpis  oboch  strán  (spoločnosti  nemôžu  nič  podpísať,  keďže  na  zmluvu  
nemajú  ani  práva,  ani  rozum,  keďže  ide  o  neživé  právne  fikcie,  a  zmluvu  
nemôže  za  nikoho  podpísať  tretia  strana)

Banka  má  teraz  problémy,  pretože  s  Jamesom  hrala  špinavé  hry  a  nemôže  
predložiť  dokumenty,  ktoré  James  požadoval.  Jamesova  žiadosť  bola  
opodstatnená  vo  všetkých  smeroch.  Zmluva  o  pôžičke  je  skutočná  zmluva,  
takže  zmluvné  strany  musia  poznať  všetky  podrobnosti  (čo  v  tomto  prípade  
nebolo),  obe  zmluvné  strany  musia  vykazovať  podobnú  hodnotu  (čo  sa  tiež  
nestalo)  a  zmluva  musí  byť  podpísaná  oboma  zmluvnými  stranami.  (čo  banka  
nemôže  urobiť).  Banka  je  teda  naozaj  v  problémoch.

V  tomto  momente  je  veľká  šanca,  že  banka  zavrie  hubu  a  už  si  nebude  s  Jamesom  dopisovať.
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[23]  [23]  [23]  [23]
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V.  Vymáhanie

Zdieľam:

V  ďalšej  časti  uvádzame,  čo  sa  deje  na  pozadí.

•  1396  prečítaní

Prietok  [70]

Zdroj:  Meet  Your  Strawman  [71]

Banka  potom  buď  mlčí,  alebo  vyhlási,  že  dlh  je  považovaný  za  neplatný.  Ak  
dostanete  telefonát  z  banky,  slušne  jej  povedzte,  že  na  túto  tému  chceme  komunikovať  iba  
písomne,  a  potom  zložte  telefón.  Ak  banka  neodpovie  do  konca  určeného  obdobia,  James  im  musí  
znova  napísať,  že  keďže  banka  do  konca  stanoveného  času  neoverila  pravosť  dlhu,  James  považuje  
svoj  dlh  za  neplatný  a  požiada  banku  o  jej  písomné  potvrdenie.  Banka  vo  väčšine  prípadov  aj  
písomne  potvrdí,  že  dlh  nie  je,  a  ak  nenapíše,  prestane  posielať  listy  požadujúce  platbu.

Stĺpec:

Pochopiť,  prečo  je  to  tak,  nie  je  pre  väčšinu  ľudí  jednoduché.  Možno  si  mnohí  myslia,  no  v  
tomto  prípade  sme  vykradli  banku,  hoci  to  zďaleka  nie  je  ono.  Pýtate  sa  prečo?

(Pokračovanie  nabudúce)
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•  Nový  komentár  [77]
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Ako  si  môžete  uplatniť  svoje  práva  podľa  CKÚ?

Samozrejme,  UCC  Na  uplatnenie  práv  uvedených  v  [5]  
potrebujete  aj  nástroje  na  vymáhanie  práva,  ktoré  máte  k  dispozícii.

V  tejto  kapitole  berieme  do  úvahy  a  uvádzame  nástroje  na  vymáhanie  práva.

•  5995  prečítaní
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Likvidácia  je  spojená  s  Jednotným  obchodným  zákonníkom,  ktorého  
dôležitosť  a  rozhodujúcu  úlohu  by  ste  si  mali  uvedomiť.  Odporúčame  popis  
UCC  článok  [78]  a  oddiel  CKÚ  [5]  monitorovanie.

Aby  ste  mohli  začať  svoj  právny  nárok  na  základe  vyššie  uvedených  
zdrojov,  musíte  presne  poznať  zmenené  právne  predpisy

Pred  začatím  uplatňovania  svojich  práv  uvedených  v  KZP  vám  odporúčame  dôkladne  
sa  oboznámiť  s  tým,  čo  je  napísané  podľa  objednávky.

Oznámenie  o  likvidácii  bánk  a  vlád  Maďarský  
preklad  oficiálnej  informácie  sme  zverejnili  na  strane  [27] .  Je  smerodajná  a  
plná  odkazov  na  príslušné  dokumenty.  Toto  je  prvá  informácia,  ktorú  
potrebujete  poznať  a  dôkladne  pochopiť,  aby  ste  mohli  začať  s  presadzovaním  
UCC.

Zistite  a  buďte  informovaní

Likvidácia  bánk,  vlád  a  veľkých  korporácií

96

Machine Translated by Google

http://op.iuste.biz/ucc-leiras
http://op.iuste.biz/ucc
http://op.iuste.biz/ucc
http://op.iuste.biz/bankok-es-kormanyok-felszamolasa
http://op.iuste.biz/bankok-es-kormanyok-felszamolasa


Ako  poznámku:

Svoju  právnu  vymožiteľnosť  podľa  CKÚ  môžete  výrazne  posilniť,  ak  sa  oboznámite  
s  rozhodnutím  o  slobode  [79]  a  Deklarácia  absolútnej  slobody  Na  základe  [80]  si  
vyhlasujete,  že  sa  oslobodzujete  z  otroctva.

V  dvoch  článkoch  sme  sa  zaoberali  možnosťou  
rýchleho,  okamžitého  súdneho  vymáhania .

Pred  začatím  akéhokoľvek  právneho  konania  je  nevyhnutné,  aby  ste  sa  oboznámili  s  
Úvodom  do  používania  zdvorilých  upozornení  [81]  obsah  stránky.

Potvrdenie  základu  vášho  postupu

Ostatné  je  na  vás...

Je  dôležité,  aby  ste  to  mohli  urobiť  iba  vy  na  základe  vašej  individuálnej  zodpovednosti ,  
vy  máte  v  rukách  nástroj,  ktorý  môžete  použiť.

V  zmenenej  právnej  situácii  máte  k  dispozícii  nové  nástroje  na  uplatnenie  svojich  práv.

Zmeny  sa  týkajú  každého,  preto  je  veľmi  dôležité,  aby  každý  poznal  a  mohol  si  sám  
vyhľadať  právne  zmeny.

vaša  situácia.  Žiadame,  aby  ste  o  tom  informovali  ostatných  -  toto  je  koniec  otroctva!  
Informujte  aj  ostatných!  Upozornili  sme  na  stranu  [18] .

ak  sa  stále  viac  ľudí  dozvie  o  svojich  právach  a  zároveň  si  ich  bude  uplatňovať,  
o  to  ľahšie  sa  rozpadne  otrocký  systém,  ktorý  už  teraz  funguje  bez  právneho  
základu.  -  Je  teda  pochopiteľné,  prečo  centrálne  médiá  neinformujú  o  zmene  
právneho  stavu.  Žiadny  problém,  informácie  sú  na  inom  kanáli.

Pozrime  sa  na  nástroje

•  S  čím  vám  môžeme  pomôcť?  [82]  a  •  
Sophiin  list  [83]

Vymáhanie  podľa  CKÚ
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Poznámka:  ak  nedostanete  podrobné  a  presné  odpovede  
na  všetky  svoje  otázky,  potom  to  podľa  UCC  znamená,  
že  máte  pravdu,  už  viac  nedlžíte.  (Aká  veľká  maďarská  
filozofia!:  „Mlčať  je  súhlas.“)

Vzorový  list  na  objasnenie  zákonnosti  úveru  alebo  pôžičky

Ak  nedostanete  jasné  odpovede,  potom  je  to  nezákonné,  
to  znamená,  že  nie  ste  nič  dlžní.

obsahujú.  Spoznajte  ho  a  pokojne  si  ho  pretvorte  podľa  svojho  
prípadu.  V  podstate,  s  čím  vám  môžeme  pomôcť?  stránku,  v  ktorej  
po  dôkladnom  filtrovaní  a  výbere  odporúčame  použiť  to,  čo  je  
popísané.

(Poznámka:  Pokiaľ  redakcia  vie,  neočakáva  sa  
žiadna  zmysluplná  odpoveď,  pretože  všetko  je  zásluha

1.  môžete  ho  poslať  údajnej  
spoločnosti  (banke,  finančnej  

inštitúcii) ,  2.  je  potrebné  objasniť  pozadie  úveru  
alebo  pôžičky,  aby  ste  mohli  pokračovať  v  splácaní  
svojho  údajného  dlhu,  teda  či  údajne  poskytnutý  úver  
alebo  pôžička  má  alebo  nemá  právny  základ.

Aká  je  pointa?

•  S  čím  vám  môžeme  pomôcť?  na  stránke  nájdete  právny  nástroj,  ktorý  
možno  použiť  na  likvidáciu  úveru  [84],  ktorého  účelom  je  objasniť  
pôvod  pôžičky  alebo  úveru,  ktorý  vám  bol  poskytnutý.  Právnym  
základom  na  položenie  tejto  otázky  a  vyžiadanie  odpovede  je  §  
1-308  UCC  [85].  Ak  veriteľ  nemôže  autenticky  preukázať  pôvod,  
nemáte  žiadny  kredit.  •  Sofiin  list  je  komplexnejšia  séria  otázok  a  

informácií

Poskytli  sme  ich  ako  vzorky,  aby  ste  ich  mohli  použiť,  ako  uznáte  za  
vhodné,  s  príslušnými  úpravami  na  základe  vašich  celkových  znalostí.

3.  Ak  dostanete  akúkoľvek  vyhýbavú  
odpoveď  s  menom  (menami)  a  adresou,  môžete  teraz  
pokračovať  v  osobnej  komunikácii,  t.  j.  prostredníctvom  
Zdvorilého  oznámenia,  ktorého  popis  nájdete  nižšie.

Ako  pomôcku  sme  s  využitím  zdrojov  pripravili  vzorový  list,  ktorý  
môžete  voľne  použiť  podľa  vlastného  uváženia  s  príslušnou  
konverziou.
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Zdvorilé  upozornenie

99

Smernice  [89]

2.  Skutočný  incident  –  
oficiálny  zdroj:  Maďarský  preklad  incidentu  zdvorilostného  
oznámenia  [91]

Sprievodca  -  oficiálny  zdroj:  Maďarský  preklad  zdvorilostného  oznámenia

Zdvorilé  upozornenia

Tu  je  vzorový  list:  Vzorový  list.doc  [86]  a  vzor  listu.odt  [87].

Vývojový  diagram  a  konajte  podľa  neho.

Zdvorilostné  oznámenia  sú  právne  nástroje ,  ktoré  môžu  byť  použité  
medzi  ľuďmi  podľa  právneho  systému  UCC ,  ktorých  originál  je  OPPT  
zdvorilostné  oznámenie  Nájdete  ich  na  strane  [88] .

Túto  verziu  je  možné  použiť  na  akúkoľvek  písomnú  
komunikáciu  s  likvidovanou  právnickou  osobou,  ako  sú  
faktúry,  výpisy,  reklamácie.  Toto  možno  použiť  aj  pre  ďalšie  listy  
po  tomto,  ako  napríklad  predvolanie,  oznámenie  o  porušení  
alebo  predvolanie.

Je  dôležité  vedieť,  že  ho  nájdete  na  strane  13  príručky

3.  Budúca  akcia  –  
oficiálny  zdroj:  Maďarský  preklad  zdvorilostného  oznámenia  Budúca  
akcia  [92]

1.  Písomné  žaloby  
–  oficiálny  zdroj:  Maďarský  preklad  zdvorilostného  oznámenia  [90]

Podľa  počtu  je  ich  päť  na  uplatnenie  v  rôznych  situáciách.

Pred  použitím  akéhokoľvek  zdvorilého  upozornenia  
si  dôkladne  prečítajte  príručku.

Toto  možno  použiť  pri  incidente,  akým  je  obštrukcia,  
zatknutie  alebo  uväznenie  bez  príkazu.

podvod,  o  tomto  Všetky  bankové  úvery  sú  podvod  Písali  sme  na  

strane  [66] .)
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Faktúra  
–  oficiálny  zdroj:  Faktúra  s  maďarským  prekladom  zdvorilostného  oznámenia  [95]

5.  Podpora  systému  držby  otrokov  (jednotlivec)  –  oficiálny  
zdroj:  Maďarský  preklad  zdvorilostného  oznámenia  Prepad  
otroctva  pre  jednotlivcov  [94]

Post-releases  na  stránke  OP  Maďarsko:

Zdroj:  úradné  preklady  dokumentov  vrátane  maďarčiny,  prekladov  
KN  a  iných  dokumentov  OPPT  Nájdete  ich  na  strane  [51] .

Môžeme  to  poslať  v  každom  prípade,  ak  aktivita  
jednotlivca  slúži  na  prežitie  OTROKOVÉHO  SYSTÉMU,  čo  
nepriamo  znamená  vaše  "merateľné  škody"

[96]  -  Je  dôležité,  aby  ste  poznali  vývojový  diagram  na  strane  
13  príručky  a  konali  podľa  neho.

Faktúra  je  vystavená  pri  vzniku  reklamácie  v  dôsledku  konania  
Príjemcu.

Vývojový  diagram:

4.  Podpora  pre  systém  držby  otrokov  (všeobecne)  –  oficiálny  
zdroj:  Maďarský  preklad  zdvorilostného  oznámenia  Slavery  Foreclosure  
General  [93]

Toto  sa  odosiela,  keď  fyzická  osoba  vystupuje  ako  zástupca  
likvidovanej  právnickej  osoby  a  očakáva  sa,  že  vás  bude  v  budúcnosti  
kontaktovať.

Sprievodca

Podobá  sa  predchádzajúcej  verzii  s  tou  úpravou,  že  tento  
dokument  pomenúva  udalosť,  pri  ktorej  je  ublíženie  namierené  
proti  inému  jednotlivcovi  a  poškodzuje  aj  vás.
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1.  Písomné  úkony  -  
Originál .pdf  [99];  upraviteľný .doc  [100], .odt  [101];  po  vytlačení  
ručne  písané .pdf  [102]

Ak  po  zdvorilom  upozornení  upozornená  osoba  predloží  nezákonný  
nárok  alebo  ak  od  údajnej  spoločnosti  dostanete  nárok  bez  podpisu,  
môže  dôjsť  k  fakturácii .  Niekoľko  myšlienok  o  správnej  fakturácii.

–  Originál .pdf  [115];  upraviteľný .doc  [116],  odt  [117];  po  vytlačení  
ručne  písané .pdf  [118]

Editovateľný .doc  [97],  odt  [98].

3.  Budúca  akcia

Už  známemu  údajnému  zamestnancovi  dočasnej  firmy  ste  poslali  
slušné  upozornenie.

2.  Aktuálny  incident  -  
Originál .pdf  [103];  upraviteľný .doc  [104],  odt  [105];  po  vytlačení  
ručne  písané .pdf  [106]

1.  krok

4.  Podpora  systému  držby  otrokov  (všeobecne)

Napriek  Zdvorilému  oznámeniu  ste  vo  svojom  prípade  
dostali  nezákonný  nárok  od  tej  istej  alebo  inej  osoby,  možno  bez  
podpisu.

–  Originál .pdf  [107];  upraviteľný .doc  [108],  odt  [109];  po  vytlačení  
ručne  písané .pdf  [110]

Krok  2

Vzor  sprievodného  listu

5.  Podpora  systému  držby  otrokov  (individuálne)

Vzor  motivačného  listu  môžete  ľubovoľne  použiť  podľa  vlastného  
uváženia  prevedením  na  danú  situáciu.

–  Originál .pdf  [111];  upraviteľný .doc  [112], .odt  [113];  po  vytlačení  
ručne  písané .pdf  [114]

Fakturácia  počas  presadzovania  UCC
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Ku  každej  faktúre  je  po  uplynutí  lehoty  na  uvedené  plnenie  správne  zaslať  
upomienku  na  faktúru ,  aby  sa  údajnému  zamestnancovi/u  pripomenul  
protiprávny  úkon  Vášho  oprávneného  nároku.

Na  základe  každej  nezákonnej  výzvy  vymáhača  pohľadávok  musí  byť  
zaslaná  faktúra  správcom  všetkých  už  známych  údajných  firiem  -  a  
samozrejme  aj  samotnému  vymáhačovi  pohľadávok.

Poznámka:  Počet  a  počet  osôb,  ktorým  budú  faktúry  zasielané,  
sa  môže  priebežne  zvyšovať  na  8-10  osôb.

V  súvislosti  s  konkrétnym  prípadom  sa  momentálne  hlási  len  jeden  (dvaja)  
údajní  zamestnanci,  no  zároveň  by  mali  byť  zaslané  faktúry  aj  všetkým  
doteraz  známym  údajným  zamestnancom.

Pripomenutie  faktúry

Ak  aj  napriek  niekoľkým  zdvorilým  upozorneniam  a  
faktúram  váš  konkrétny  prípad  odovzdajú  inkasantovi,  potom:

Editovateľný .doc  [119],  odt  [120]

Krok  3  -  žiadosť  o  vymáhanie  pohľadávok

Nižšie  je  uvedený  vzor  faktúry

tarifa  za  to  je  veľmi  vysoká,  10  000  uncí  striebra.

Ak  počas  presadzovania  UCC ,  napriek  Zdvorilému  oznámeniu  a  fakturácii ,  osoba,  ktorá  
je  údajnou  spoločnosťou

1.  Na  zaslanie  všetkým  doteraz  známym  referentom  a

Faktúru  je  v  tomto  prípade  potrebné  zaslať  prvej  už  známej  aj  novej  druhej  osobe,  
pretože  aj  napriek  prvému  upozorneniu  sa  k  udržaniu  nezákonnosti  pridal  niekto  
ďalší.

oznámenie.

Princíp:

2.  Zdvorilosť  musí  byť  zaslaná  aj  vymáhačovi  pohľadávok

Kompenzácia  ako  posledná  možnosť
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Prostriedky  kompenzácie  podľa  CKÚ  sú:

Pre  Maďarov  pravdepodobne  http://
www.dos.ny.gov/corps/euccfiling.html  [123]  by  sa  malo  použiť,  pretože  
Maďarsko  je  ako  spoločnosť  registrovaná  v  štáte  New  York.

Vo  vývojovom  diagrame  nájdete  možnosť  kompenzácie  
označením  "Možnosť  3.  -  Použiť  dokument  UCC" .  Dúfame,  že  sa  to  nikdy  
nestane,  pretože  nezákonný  nárok  voči  vám  prestane  oveľa  skôr.

Článok  Q).

Viac  informácií  o  použiteľných  rozhraniach  nájdete  na  strane  14  OPPT  UCC  
Toolbox.

Viac  informácií  a  popis  zariadení  UCC  v  angličtine.

Platnosť  UCC  (Jednotného  obchodného  zákonníka)  v  Maďarsku  je  v  
právnom  bludisku  ťažko  pochopiteľná,  preto  v  tejto  časti  popíšeme,  prečo  je  
platný  aj  v  Maďarsku.

Poznámky:

Originál:  OPPT  UCC  Toolbox  [121]

1.  Základný  zákon  (maďarčina)

koná  v  jeho  mene,  nevzdá  sa  svojej  neoprávnenej  pohľadávky  a  spôsobí  vám  
tým  škodu,  potom  3-5  násobok  spôsobenej  škody  možno  vymáhať  od  osôb,  
ktoré  škodu  spôsobili.

Možno  sa  oprávnene  domnievať,  že  údajný  zamestnanec  údajnej  
spoločnosti  (už  fungujúcej  bez  právneho  základu)  nechce  uhradiť  škodu  
vlastným  majetkom  namiesto  údajnej  spoločnosti  a  na  základe  naznačeného  
procesu  sa  môže  stať  aj  toto ...

Pokračovanie:  OPPT  UCC  Toolbox  [122]

OPPT  UCC  Toolbox

Platnosť  UCC  v  Maďarsku
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(3)  Maďarsko  prijíma  všeobecne  uznávané  pravidlá  medzinárodného  
práva.  Ostatné  pramene  medzinárodného  práva  sa  stávajú  súčasťou  
maďarského  právneho  systému,  keď  sú  vyhlásené  v  legislatíve.

Ako  poznámku:

Celé  CKÚ  nájdete  tu:  Jednotný  obchodný  zákonník  [126]

Právny  expert  ľahko  nájde  východisko  na  základe  znenia  
základného  zákona,  pretože  v  maďarskom  práve  CKÚ  ako  medzinárodné  
právo  naozaj  nie  je  ratifikované.  Pozrime  sa  teda  aj  na  bod  2.

Kto  už  nazrel  do  UCC,  presne  vie,  že  je  to  „biblia“  medzinárodného  obchodu...

Platnosť  určitých  bodov  UCC  sa  v  štátoch  USA  trochu  líši,  o  čom  
sa  môžete  dozvedieť  tu:  UCC-Locator  [124]

Mali  by  ste  tiež  vedieť,  že  banky,  vlády  a  veľké  spoločnosti,  ktoré  teraz  fungujú  
bez  právneho  základu,  väčšinou  v  mylnej  predstave

2.  Maďarsko  je  registrované  ako  spoločnosť  v  USA,

Do  štátu  New  York  –  teda  aj  do  Maďarska!  -  týkajúci  sa

práve  v  štáte  New  York,  kde  platí  UCC  a  následne  aj  v  Maďarsku.

Vieme,  že  veľa  ľudí  sa  pýta,  aké  efektívne  môže  byť  presadzovanie  práv  
stanovených  v  CKÚ.  Potvrdzujeme,  že  základné  práva  stanovené  v  UCC  sú  tie  
na  Zemi,  na  základe  ktorých  funguje  celý  ekonomický  život.  Doteraz  ho  
využívala  len  veľmi  úzka  skupina:  vrcholoví  manažéri  bánk,  vlád  a  pod.  Odteraz  
môžu  jednotlivci  uplatňovať  svoje  práva  stanovené  v  CKÚ.

(2)  Na  plnenie  medzinárodných  právnych  záväzkov  Maďarska  zabezpečuje  
súlad  medzinárodného  práva  a  maďarského  práva.

Zákony  UCC  sú  tu:  NY  Code  -  Jednotný  obchodný  
zákonník  [125]

Uvedenú  skutočnosť  si  môžete  overiť  tu:  Maďarsko  [17]

Odporúčame  ako  vyhliadku
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Kredit  [21]

[23]  [23]  [23]  [23]

Môžete  diskutovať  o  presadzovaní  UCC  [132]  vo  fóre.

Novinky,  články  [20]

Zdvorilé  upozornenia  [12]

Na  informácie  o  presadzovaní  v  mnohých  krajinách  odporúčame  nasledujúce  zdroje:

Nerobte  jednu  vec:  v  žiadnom  prípade  nemiešajte  UCC  a  maďarský  právny  
systém!  Buď  jedno  alebo  druhé,  alebo  ak  je  to  správne,  tak  obe  paralelne .

UCC  [5]

–  Príbehy  o  slobode  [127]  je  Freedom  Stories  [128]

Veľa  šťastia  pri  presadzovaní  svojich  práv!

Ako  posledné  slovo

–  OPPT  PRÍBEHY  ÚSPECHOV  [129]  (anglicky  hovoriaca  skupina)

Stĺpec:

Opäť  potvrdzujeme,  že  na  tejto  webovej  stránke  a  na  oficiálnej  webovej  
stránke  –  I-UV.com  [13]  –  pre  úplné  pochopenie  a  správne  vymáhanie  práva  je  
nevyhnutné  neustále  a  dôkladné  štúdium  všetkých  publikovaných  informácií .  
Vieme  tiež,  že  investícia  času  a  energie  sa  oplatí,  no  rozhodnutie  je  na  vás...

-  Vyhľadajte  to  v  Google,  napr.  pre  túto  frázu:  „Úspech  OPPT  [130]"

Zdieľam:

chcú  si  ťa  nechať,  že  ťa  legálne  držia  v  otroctve,  tak  nútia  svojich  "zamestnancov",  
aby  si  to  pochopil.  Opakujeme,  že  vytrvalosť  a  dôslednosť  sú  nevyhnutné  na  
presadzovanie  práva  založeného  na  právnom  systéme  CKÚ,  čo  môže  dokonca  
vyžadovať  akceptovanie  dočasných  ťažkostí.

Využite  svoju  nezávislú  právnu  žalobu,  Vysvetlenie  Použite  stranu  [31] ,  ak  to  
považujete  za  správne  riešenie  pre  urovnanie  vášho  prípadu.

Ak  chcete  diskutovať  o  probléme  v  maďarčine,  zaregistrujte  sa  [131]  sami  
na  webovej  stránke  a
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V  skratke :  OPPT  [1]  (One  People's  Public  Trust)  je  zastupovanie  
verejného  záujmu,  ktoré  konfrontovalo  veľké  korporácie  na  Zemi,  
ktoré  sa  prezentujú  ako  vlády,  s  tým,  že  medzi  Stvoriteľom  a  tvormi  Stvoriteľa  
nemôže  stáť  nič,  t.j.  nikto  nemôže  disponovať  energiu,  život  alebo  majetok  
inej  osoby  v  jej  priamy  prospech  a  bez  vášho  osobného  súhlasu.  Potom  im  
OPPT  dal  právnu  možnosť  vyššie  uvedené  tvrdenie  vyvrátiť.  Nemohli  a  ani  
neurobili.  Týmto  priznali,  že  prevádzkovali  otrocký  systém.  Príslušné  
oznámenia  boli  zaregistrované  v  systéme  Medzinárodného  obchodného  
zákonníka  (toto  je  právna  platforma,  ktorá  oprávňuje  a  upravuje  existenciu  
a  činnosť  všetkých  spoločností  a  bánk).  Banky  boli  zabavené  a  všetky  firemné  
vládne  charty  boli  zrušené.  Systém  držby  otrokov  bol  zrušený.

Príslušný  dokument  (Vyhlásenie  o  skutočnostiach )  si  môžete  
pozrieť  tu:  http://i-uv.com/oppt-absolute/original-oppt  ucc-filings  [30].  
Prečítajte  si  12-stranový  dokument  tu  (zatiaľ  je  k  dispozícii  iba  v  angličtine).  
Len  čo  sa  hnutie  freeman  and  strawman  (ľudské  práva)  stalo  nadbytočným,  
väčšina  webov  zaoberajúcich  sa  touto  témou  prakticky  zastarala  a  zastarala.  
Mnohé  vlády  a  banky  ešte  o  zmenách  nevedia  a  naďalej  fungujú  podvodne.  
To  neznamená,  že  všetci  bývalí  členovia  vlády,
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•  3139  prečítaní

Úvod  do  používania  zdvorilých  upozornení

•  Nový  komentár  [133]
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V  súčasnosti  prežívame  prechodné  obdobie,  ktoré  nemá  v  histórii  obdobu.  Navštívte  
stránku  http://i-uv.com/  Po  dôkladnom  preštudovaní  a  pochopení  materiálov  [44]  
aplikuje  tzv  Zdvorilé  upozornenia.

Zdvorilostné  oznámenie  NIE  JE  nárokom.  Podaním  reklamácie  by  sme  postupovali  
podľa  zvyklostí  bývalého  otrokárskeho  systému  a  tento  systém  je  už  zrušený,  o  
tom  budeme  osobu  informovať  v  Slušnom  upozornení.

Zdvorilé  oznámenie  nariaďuje  zastaviť  škodlivý  čin  alebo  konanie  namierené  
proti  nám,  ale  ako  alternatívu  stanovuje  aj  zmluvné  podmienky  pre  prípad,  že  v  tom  
Príjemca  bude  pokračovať.

Adresátom  listu  je  vždy  fyzická  osoba  (nikdy  nie  banka,  vládny  úrad,  úrad,  súd  atď.),  v  
mene  údajnej/bývalej/bývalej/zrušenej  inštitúcie  prevádzkovej  licencie  bude  ďalej  
uvedená  ako  príjemca  a  budete  uvedený  ako  Iniciátor .

To  ukazuje,  že  Zdvorilé  oznámenie  je  ponukou  spolupráce  –  podľa  našich  vlastných  
podmienok.  Príjemca  sa  môže  rozhodnúť  prijať  alebo  odmietnuť.

alebo  zamestnanec  banky  by  bol  podvodnik.  Väčšina  z  nich  bola  aj  tak  súčasťou  
stroja,  väčšina  z  nich  si  ani  neuvedomovala,  na  čom  sa  podieľajú.

Zdvorilostná  poznámka  (alebo  CN)  je  ponuka  spolupráce,  ktorú  predložíte  
jednotlivcovi  v  banke  alebo  vláde  (úmyselne  sme  nepovedali  „zamestnanec“).  Ide  
o  reakciu  na  list  o  vymáhaní  dlhu,  predvolanie,  vyhrážanie  sa  a  inú  nezákonnú  
požiadavku,  zabavenie,  zatknutie  –  čokoľvek,  čo  vám  spôsobí  osobnú  ujmu.  (Pre  
vylúčenie  pochybností:  Zdvorilé  upozornenie  nie  je  prostriedkom,  ako  sa  vyhnúť  
osobnej  zodpovednosti).  Slušné  oznámenie  na  jednej  strane  jednoducho  informuje  
danú  osobu,  že  banka,  veľká  spoločnosť  alebo  vláda,  ktorú  doteraz  zastupoval,  je  na  
základe  právoplatných  rozhodnutí  medzinárodného  obchodného  práva  v  likvidácii.  Na  
druhej  strane  informujeme  osobu,  že  odteraz  koná  len  a  výlučne  s  plnou  osobnou  
zodpovednosťou  (t.j.  už  za  ňou  nestojí  právnická  osoba).

POZOR

Čo  je  to  zdvorilé  oznámenie  –  nové  aj  pre  mňa
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Nasledujúce  je  v  úplnom  súlade  s  existujúcim  UCC  [5]  
(Medzinárodný  obchodný  zákonník)  s  platnými  pravidlami.
Na  prvý  (aj  druhý)  pohľad  sa  môžu  zdať  zvláštne,  zjavne  odporujúce  zaužívaným  právnym  
a  zaužívaným  postupom.  Téma  Zdvorilých  upozornení  nie  je  jednoduchá  a  preštudovať  si  
pár  nasledujúcich  odsekov  NESTAČÍ  na  pochopenie  mechanizmu.

Príjemcovi  (iba  jednotlivcovi)  ponúkame  zmluvu,  ktorú  vedome  a  zámerne  prijíma  
alebo  odmieta.  Akceptujete  to  tým,  že  budete  pokračovať  v  akcii,  ktorú  urážame.  Keďže  
na  základe  podmienok  Slušného  oznámenia  je  Príjemca  zodpovedný  aj  za  zapojenie  
ďalších  osôb  do  kampane,  akýkoľvek  náznak  alebo  komunikácia,  že  kampaň  bude  
pokračovať,  a  to  aj  zo  strany  tretej  strany  (napr.  jeho  „kolega“  posiela  aj  obťažujúci  list ),  
znamená  to  prijatie  vašej  zmluvy.  Vtedy  sa  človek  stáva  „zákazníkom“,  „kupujúcim“,  ako  
pri  každej  inej  službe  alebo  výmene  tovaru  a  výmenná  hodnota  daného  úkonu  môže  byť  
okamžite  fakturovaná  (napr.  prichádzajúci  obťažujúci  telefonát,  fakturujeme  striebro  v  
hodnote  1  000  USD)  Faktúra  je  pripomienkou,  po  ktorej  nasleduje  posledná  poznámka,  
ak  sa  platba  neuskutoční.  Samozrejme,  každé  ďalšie  konanie  voči  vám  (dotaz,  list,  telefón  
na  túto  tému)  bude  mať  za  následok  vystavovanie  ďalších  a  ďalších  faktúr.  Postup  môže  
trvať  týždne.  Nečakajte,  že  táto  osoba  zaplatí.  Zastavenie  alebo  ukončenie  akcie  znamená  
úspech.

Použitím  Zdvorilého  oznámenia  preberáte  najprv  plnú  osobnú  zodpovednosť.  
Odteraz  nesiete  zodpovednosť  za  svoje  činy.

Je  to  záväzok  voči  nám  samým.  Nikto  nie  je  za  nami  (aj  keď  mnohí  z  nás  sa  môžu  
spojiť,  jednotlivo).

Toto  je  veľmi  dôležité  pochopiť.

Pozor:  Oznámenie  o  zdvorilosti  nie  je  len  formulár,  ktorý  sme  v  živote  vyplnili  stokrát  a  
odovzdali  takým  či  onakým  úradom  (udržiavanie  systému  určeného  na  tento  účel  v  
prevádzke,  ktorý  od  vás  očakával  to,  čo  musíte  urobiť  stroj/otrok).

Znamená  to,  že  odmietame  propagáciu  na  základe  existujúcich  
zákonov  alebo  ju  prijímame  výmenou  za  primerané  množstvo/
hodnotu  striebra .

POZORNE  SI  PREČÍTAJTE  VŠETKY  POKYNY  A  POMÔŽTE.

Čo  pre  mňa  znamená  Zdvorilé  oznámenie?
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Pre  úplné  pochopenie  si  prečítajte  o  systéme  a  význame  zákonov  UCC.

Najprv  pochopte,  kto  naozaj  ste,  precíťte  zámer  a  energiu  vo  svojej  poznámke  a  
pošlite  ju  s  porozumením,  zdvorilosťou  a  rešpektom.

Samozrejme,  môžete  si  zvoliť  aj  starú  právnu  cestu  (ktorá  už  nemá  oporu).

Niekoľko  vyššie  uvedených  riadkov  stojí  za  dôkladné  pochopenie.

Niektorí  predstavitelia  bývalej  moci  (moc,  ktorá  bola  -  PTW)  neboli  o  veci  
osobne  informovaní,  čiastočne  to  popierajú,  ale  väčšinou  sa  snažia  všetko  vrátiť  do  
starých  podmienok.  Nebudú  váhať  použiť  svoje  sily.  (Dobrá  správa:  našťastie  medzitým  
za  zákonmi  OPPT  stáli  veľmi  vážne  sily,  ktoré  už  dávno  videli,  čo  sa  deje,  ale  nemali  
právny  základ  konať  -  o  tom  budeme  písať  v  r.  iný  článok.  Bývalé  mocnosti  sú  na  konci  
svojich  síl  a  zdrojov. )  OPPT  dal  všetky  veľké  spoločnosti  do  likvidácie  a  vyhlásil  základy  
ich  fungovania  za  neplatné.  Zdvorilé  oznámenie  poukazuje  na  túto  skutočnosť,  ale  
prijmú  to  ľudia  z  PTW?  Väčšinou  nie,  takže  nečakajte  ľahký  zápas.  Vedia,  že  ich  metódy  
fungujú,  keďže  sa  úspešne  používajú  po  stáročia.

Kým  nebudete  100%  presvedčení,  že  OPPT  skutočne  zlikvidoval  banky  a  
korporácie  vydávajúce  sa  za  vlády,  a  kým  nebudete  pripravení  prevziať  plnú  osobnú  
zodpovednosť  za  svoje  činy,  NEPOUŽÍVAJTE  Zdvorilé  upozornenie.

S  vyššie  uvedenými  riadkami  neútočíme  na  žiadnu  existujúcu  objednávku.

Určite  si  ujasnite  jednu  otázku :  vylúčil  OPPT  (zrušil  prevádzkové  práva,  zabavil  ich  
aktíva,  t.  j.  dal  ich  do  likvidácie)  všetky  banky  a  veľké  spoločnosti/vlády,  alebo  nie?

V  tomto  prípade  však  musíte  konať  podľa  iného  súboru  pravidiel,  ktoré  ste  nevytvorili  
a  v  ktorých  sa  s  vami  zaobchádza  ako  s  tovarom.

Snažíme  sa  zobrazovať  čo  najviac  materiálov  v  maďarčine,  ale  právne  záväzné  predpisy  
UCC  sú  v  angličtine  a  sú  k  dispozícii  komukoľvek  na  uvedených  miestach.  Dokumenty  
neboli  pripravené  na  informovanie  širokej  verejnosti,  ich  jazyk  je  obmedzený  a  nie  sú  
ľahko  stráviteľné.

Obrátiť  sa  môžete  na  advokáta,  súd,  prípadne  iné  právne  inštitúcie,  podľa  vlastného  
rozhodnutia.

No  a  čo?
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Ak  zmluvné  podmienky,  fakturácia,  príjemca,  svedkovia  a  pod.  bez,  ale  chce  
o  tom  informovať  svojich  priateľov  a  známych,  tzv  na  úradoch,  súdoch,  
policajných  staniciach  a  pod.  pracujúcich  jednotlivcov,  Informácie  o  likvidácii  bánk  a  
vlád  [27]  c.  poštou,  distribúciou  publikácie  a  pod.  môžete  robiť  neobmedzene,  čo  je  
koniec  otroctva!
Informujte  aj  ostatných!  [18]  c.  odporúčame  ho  používať  na  základe  toho,  čo  je  popísané  na  strane

Ako  sa  bojíte  daňových  úradov,  banky  alebo  právneho  systému,  prípadne  aj  hrozby  
zatknutia?  čo  riskuješ?  Ak  Polite  Notice  nedosiahne  svoj  cieľ,  čo  môžete  stratiť  a  ako  
veľa  pre  vás  táto  strata  znamená?  Môžete  venovať  5-10  hodín  týždenne  štúdiu  OPPT  
materiálov  a  nadväzovaniu  na  akcie  Polite  Notices  aj  5-10  hodín  týždenne?

Mimochodom,  zdá  sa,  že  toto  je  jediný  spôsob,  ako  boli  v  minulosti  vybojované  všetky  
slobody.  Rozumne,  zodpovedne,  s  dobrým  úmyslom.  Už  sa  to  nestane,  môže  to  byť  inak.

Tieto  slová  môžu  znieť  strašidelne,  ale  sme  úprimní.  Mohli  sme  sa  rozprávať  všeličo,  
mohli  sme  si  šepkať  „triky“ (veľa  ľudí  to  robí  za  nás).  Mohli  by  sme  vám  sľúbiť  všetko  
najlepšie,  ale  keďže  ste  nás  poctili  svojou  pozornosťou,  sme  čestní  a  vašu  dôveru  
nezneužijeme.  Neberieme  to  ako  samozrejmosť.  Ukážeme  vám,  kde  môžete  nájsť  pevné  
body  v  ochrane  vašich  práv.  Ale  je  to  váš  osobný  boj,  ak  to  vezmete  na  seba.

odpovedať.

Používanie  Polite  Notice  si  vyžaduje  záväzok  „všetko  alebo  nič“  –  žiadne  výnimky.  Môže  
na  vás  vyvinúť  veľký  tlak  a  dostať  vás  do  väčšej  nevýhody  ako  predtým,  než  ste  sa  do  toho  
pustili.  Preto  zdôrazňujeme,  aby  ste  si  preštudovali  zdvorilostné  oznámenie  (v  preklade)  
a  jeho  návod  na  použitie.  Nepoužívajte  ho,  ak  si  nie  ste  100%  istý  tým,  čo  robíte  a  že  
znesiete  prípadné  následky.

Oveľa  viac,  ako  sa  na  prvý  pohľad  zdá.  Stojí  to  za  pár  otázok

Sme  úprimní.

Desiatky  tisíc  ľudí  na  celom  svete  používajú  Polite  Notifications  s  prekvapivým  
úspechom.  Ak  by  ustanovenia  OPPT  neboli  platné,  nebolo  by  to  možné.

V  nasledujúcom  texte  uvádzame  presné  použitie  Zdvorilých  upozornení  (existuje  päť  
verzií)  a  spôsoby,  ako  nadviazať  na  náš  prípad.

Čo  robíte  vydaním  zdvorilého  oznámenia?

111

Machine Translated by Google

http://op.iuste.biz/bankok-es-kormanyok-felszamolasa
http://op.iuste.biz/bankok-es-kormanyok-felszamolasa
http://op.iuste.biz/tajekoztass
http://op.iuste.biz/tajekoztass


S  čím  vám  môžeme  pomôcť?

Milá  Katalin!

Zdvorilé  upozornenia  nie  sú  jedinými  nástrojmi  OPPT.  Ich  cieľom  je,  aby  jednotlivec  našiel  
ochranu  v  súčasných  záležitostiach  svojich  práv,  kým  starý,  otrokársky  sociálny  systém  –  teraz  
v  prekvapivo  krátkom  čase  –  „nevzdá  kľúč“.

•  3418  prečítaní

Zdieľam:

•  Nový  komentár  [134]

Stĺpec:

S  jeho  následným  povolením,  zmenou  mena,  citujeme  z  našej  odpovede  na  list,  ktorý  nám  
adresoval  jeden  z  našich  čitateľov,  s  niekoľkými  dodatkami:

Ako  môžete  uplatniť  svoje  práva  podľa  CKÚ?  Na  strane  [35]  sme  zhrnuli ,  ako  si  
môžete  uplatniť  svoje  práva  v  zmenenej  právnej  situácii.

Zdvorilé  upozornenia  [12]

Právne  vymáhanie

[23]  [23]  [23]  [23]
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V  odpovedi  na  vašu  otázku,  maďarské  právo  ešte  nezrušilo  existujúcu  
legislatívu  o  poskytovaní  úverov  a  činnosti  bánk,  keďže  banky  sú  registrované  
aj  na  maďarskom  obchodnom  súde  atď.  Medzinárodný  právny  systém  (UCC  
[5]) ,  na  čo  však  existencia  celého  bankového  systému  a
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Čo  môžeme  urobiť?

Odporúčame,  aby  informácie  Koniec  otroctvu!  Informujte  aj  ostatných!  podľa  
popisu  na  strane  [18] .

UCC  je  v  tejto  krajine  taká  neznáma,  že  pokiaľ  vieme,  až  teraz  sa  plánuje  jej  výučba  
na  právnickej  fakulte  v  poslednom  ročníku.  Bez  ohľadu  na  to  je  v  platnosti  a  používa  
sa,  no  nie  je  „verejný“,  a  tak  niet  divu,  že  o  ňom  naši  právnici  a  bankári  nepočuli.  
Neznamená  to,  že  priemerne  zdatný  právnik  nedokáže  zistiť  fakty  za  pár  hodín.  Tvrdiť,  
že  v  tejto  krajine  neplatí  UCC  je  nezmysel,  cca.  to  je  ako  keby  sa  hovorilo  anglicky/
maďarsky/čínsky,  ba  ani  dýchanie  už  neplatí.  TOTO  je  „základ“  každého  podnikania.  Hoci  
zjednotenie  systému  kódov  bolo  formalizované  v  roku  1952,  skutočné  právne  základy  
existujú  na  celom  svete  už  niekoľko  storočí.

jeho  prevádzka  sa  opierala,  vylučovala  ich.  Nejaký  čas  potrvá,  kým  táto  vlna  
„dosiahne“  právnu  hranicu  a  aj  tu  sa  budú  prepisovať  zákony,  ak  sú  ešte  vôbec  potrebné.  
Bez  ohľadu  na  to  sú  medzinárodné  zákony  právne  záväzné  a  vzťahujú  sa  na  všetky  
maďarské  banky.

Čo  môžeme  urobiť,  je  upozorniť  zamestnancov  banky  ako  jednotlivcov,  že  
napriek  tomu,  čo  im  vedia/hovoria  ich  miestni  šéfovia  (niekoľkí  už  presne  vedia,  
aká  je  zostava,  niet  divu,  že  sa  snažia  získať  čo  najviac  príjmov  ako  je  to  možné) ,  
banky  už  právne  neexistujú,  takže  píšu  a  dožadujú  sa  spoza  neexistujúcej  štruktúry,  ale  
len  ako  súkromné  osoby.  Keď  niekto  pochopí,  čo  ako  súkromná  osoba  robí  voči  inej  
osobe,  okamžite  s  tým  prestane,  keďže  odteraz  zodpovedá  za  všetky  spôsobené  škody.

O  UCC

Oznámenie  o  likvidácii  bánk  a  vlád  [27]  c.  zverejnenie  je  len  všeobecný  informačný  
nástroj,  Zdvorilé  oznámenie  je  oveľa  prísnejšie  Maďarský  preklad  [12]  ešte  nebol  
dokončený.

Právny  nástroj,  ktorý  možno  použiť  na  likvidáciu  úveru
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Tí,  ktorí  si  zvolia  tradičnejšiu  legálnu  cestu,

Tento  vzor  listu  je  možné  vyplniť  a  v  prípade  konkrétneho,  
urgentného  prípadu  skontrolovať  a  objasniť  náš  právnik  a  poslať  
bankám  alebo  právnickým  osobám,  ktoré  tvrdia,  že  im  dlhujeme  úver.  
Listom  žiadame  o  doklady  o  pôvode  podielových  fondov.

Do  časti  „s  referenciou“  zadajte  názov  (údajne)  požičanej  sumy  a  sumu  
HUF.  (napr.  úver  na  bývanie,  4  000  000  HUF,  identifikačné  číslo  zmluvy)

pre  tých  odporúčame  naštudovať  si  nasledujúci  nástroj,  úspešne  
používaný  aj  v  zahraničí.  (Odporúča  Heather  Ann  Tucci-Jarraf):

S  odkazom:________________________________________

_____________________________________________

Požičiavať  môžeme  len  veci,  ktoré  sme  skutočne  vlastnili  a  ktorých  pravosť  si  
môže  overiť  ktokoľvek  overením  pôvodu  danej  veci.

Drahá  ……………….!

Dátum:   

Základný  predpoklad:
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1.  Zašlite,  prosím,  všetky  písomné  podklady  o  vašom  predchádzajúcom  
právnom  titule,  vlastníctve  a  práve  na  údajné  poskytnutie  úveru  vyššie  menovanej  
osobe  prostredníctvom  vyššie  uvedeného  finančného  nástroja.

Všimol  som  si,  že  v  súvislosti  s  pôvodom  vyššie  uvedenej  sumy  peňazí  vzniklo  
podozrenie  na  určité  nezrovnalosti.

Neexistencia  dôkazu  o  vyššie  uvedenom,  dokonca  aj  s  akýmkoľvek  odôvodnením,  
sa  domnievam,  že  požadované  dôkazné  dokumenty  nie  sú  k  dispozícii.

Za  účelom  objasnenia  tejto  situácie  vás  žiadam,  aby  ste  mi  poskytli  nasledujúce  
dokumenty:

Podpis

3.  Poskytnúť  zdokumentované  podklady  o  zaplatení  a  prevode  uvedenej  sumy  
(predchádzajúci  nárok,  vlastníctvo  a  práva)  od  poskytovateľa  úveru  žiadateľovi  o  
úver.

Bez  toho,  aby  boli  dotknuté,  s  odkazom  na  platné  nariadenie  CKÚ  (Jednotný  
obchodný  zákonník)  č.  1-308:

2.  Uveďte  písomnú  históriu  pôvodu  požičanej  sumy,  ku  ktorej  mala  vaša  
spoločnosť  (banka)  údajne  predchádzajúce  práva,  vlastnícke  právo  a  právo,  
na  ktoré  bola  pôžička  údajne  zaťažená  v  mene  menovanej  osoby  s  vyššie  
uvedeným  existujúcim  finančný  nástroj.  Históriu  a  pôvod  vyplatenej  sumy  musí  
vaša  „údajná“  spoločnosť  preukázať  prostredníctvom  najmenej  troch  (3)  po  sebe  
nasledujúcich  pôvodných  finančných  akcií.  Na  vysvetlenie:  týmto  by  sme  si  ujasnili,  
že  peniaze  boli  skutočne  a  oprávnene  a  na  100%  vaším  majetkom  a  neboli  -  ani  
čiastočne  -  vytvorené  ako  hodnota  z  ničoho  po  tom,  čo  žiadateľ  o  úver  podpísal  
údajný  úver,  resp.  úroky,  náklady  atď.  splácanie,  teda  skutočná  tvorba  hodnoty,  
ktorá  dovtedy  neexistovala.  Koniec  koncov,  v  tomto  prípade  sme  nemohli  hovoriť  o  
pôžičkách,  úveroch  atď.

Vyššie  uvedené  dokumenty  poskytnite  do  15  kalendárnych  dní  od  
prijatia  tejto  žiadosti.
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Dokumentácia  Finančného  listu  [135]

Dodatok:  Uvedené  platí  nielen  pre  úvery  v  cudzej  mene,  ale  pre  všetky  
typy  úverov  a  hypoték.  Banky  sa  môžu  odvolávať  na  bankové  tajomstvo  atď.,  ale  dobrý  
právnik  dokáže  z  maďarského  právneho  systému  odhaliť  zákony,  podľa  ktorých  majú  
zmluvné  strany  právo  jasne  vidieť  všetky  relevantné  relevantné  informácie  a  údaje.  V  
prípade  mnohomiliónových  úverov,  hypoték  a  záväzkov  na  desiatky  rokov  je  nevyhnutné  
vidieť,  že  nie  nejaké  falošné  peniaze  sa  s  našou  pomocou  „premenia  na  realitu“ (skoro  
som  napísal  „vyprané“).  Údajne  zmluvy  o  úveroch  v  cudzej  mene  obsahujú  nespočetné  
množstvo  bodov,  ktoré  sa  dajú  podľa  platnej  legislatívy  ľahko  napadnúť.  V  oveľa  väčšom  
pomere,  ako  je  mnohým  známe.

Pár  riadkov  o  nás

Poznámka:  Zdroj  žiadosti  nájdete  tu:  Príklad  žiadosti  o

Vyššie  uvedený  návrh  listu  je  len  orientačný,  v  prípade  konkrétneho  a  naliehavého  
prípadu  sa  možno  oplatí  prekonzultovať  s  našim  vlastným  právnikom,  ale  podstata  je  
viditeľná.  Ak  niekto  niečo  nemá,  nemôže  to  požičať.  Niečo  nemôže  vzniknúť  potom,  čo  
sme  to  už  údajne  dostali.

Ale  v  tejto  oblasti  sa  necítime  dobre,  hlavným  cieľom  OP  Maďarsko  nie  je  ani  
„záchrana“  dlžníkov  v  cudzej  mene  a  do  budúcna  sa  tým  nechceme  zaoberať.  A  tí,  ktorí  
vidia  banky,  vládu  atď.  sme  proti  tomu,  nechajme  naše  spisy  bežať  ešte  raz,  s  lepšími  
okuliarmi.  Banky  by  mali  spoločensky  hodnotnú  funkciu,  ale  ďaleko  od  toho,  aby  zohrávali  
hlavnú  ekonomickú  úlohu,  boli  by  potrebné,  keby  robili  to,  čo  od  nich  spoločnosť  
očakávala  a  čo  sľubovali.  Vlády  by  mali  byť  skupinou  ľudí,  ktorí  sa  starajú  o  veci  svojich  
ľudí,  majú  vždy  osobnú  zodpovednosť  a  skutočne  rozumejú  vedeniu,  financiám  a  
ekonomickému  riadeniu.  Či  urobili  to,  čo  od  nich  ich  ľudia  očakávali...  nech  sa  každý  
rozhodne  sám...  v  každom  prípade  ich  OPPT  ako  registrované  ziskové  spoločnosti  dal  do  
likvidácie.

V  tejto  veci  žiadame,  aby  tí,  ktorým  naozaj  záleží  na  bankách,  štáte  atď.  vyrovnanie  vášho  
vzťahu  a  cítite  sa  zaviazaný  pomáhať  svojim  blížnym,  nečakajte,  že  vám  dáme  všetky  
nástroje,  ktoré  máte  k  dispozícii.  Nie  sme  služba  právnej  pomoci,  neorganizujeme  sa  
proti  nikomu  a  ničomu,  nie  sme  informačné  centrum,  žiadna  organizácia,  dokonca  ani  
skupina,  sme  len  mysliaci  jednotlivci  a  nikomu  nedlhujeme  viac  pomoci,  ako  sú  dlžní  
ostatní  iné,  ako  ľudské  bytosti.  Každý,  kto  vidí,  aké  je  to  dôležité,  vyhrňte  si  rukávy,  dajte  
zadok  pred  monitor,  dočasne  vylúčte  zo  svojho  života  mačku  a  RTL  správy  a  poctivo  
obetujte  svoj  týždenný
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•  Nový  komentár  [136]

Stĺpec:

Nechápte  ma  zle,  toto  nie  je  divoké  snívanie  idealistických  skautov.  Zákony  CKÚ  sú  
skutočné  a  záväzné.  Podľa  Heather  Ann  Tucci-Jarraf,  „predvoja  OPPT“,  „nemáte  ani  poňatia,  
koľko  právnikov,  spravodajských  dôstojníkov,  policajtov,  vojakov,  úradníkov,  sudcov  a  
bankárov  s  nami  spolupracovalo,  aby  veci  napravili  a  dostali  sa  sem.  Ale  práca  je  hotová."

Zdieľam:

P.S.:  Ešte  raz  prosíme  kolegov,  ktorí  vedia  a  sú  ochotní  prekladať  do  angličtiny,  aby  nám  
pomohli  s  prácou,  čiže  hľadáme  dobrovoľných  prekladateľov  angličtiny  [52].

Otroctvo  sa  skončilo.

niekoľko  hodín,  ktoré  nám  pomôžu  vyliezť  z  jamy...  Čím  viac  budeme  robiť  (nielen  
sľubovať),  tým  budeme  efektívnejší.  „Zdieľanie“  je  len  zdieľanie,  „páči  sa  mi  to“  nestačí.  
Práce  je  dosť.  V  stávke  je  naša  budúcnosť,  ak  by  už  nebola  odhalená.  Prepáčte  za  trochu  
tvrdé  slová,  ale  čas  letí  a  nie  je  to  naša  záťaž,  ale  my  všetci.

Kredit  [21]

S  pozdravom  maďarskí  priaznivci  OP

Nerobíme  politiku .  Politika  ako  taká,  cca.  pojem,  ktorý  od  17.  storočia  neexistuje.  Už  
neexistujú  žiadne  skutočné,  čisto  politické  sily.  Existujú  len  firmy,  alebo  doteraz  existovali.  
Na  druhej  strane  jednotlivci,  ktorí  až  teraz  uznali  a  prebudili  svoje  práva,  zostali  a  žijú  
okolo  nás,  stoja  pri  bráne  novej  éry.  A  budujú  si  budúcnosť,  ktorú  chcú  pre  seba.

•  1916  čítaní

Novinky,  články  [20]

Snažíme  sa  poskytnúť  pomocnú  ruku  pre  jasnosť  našich  práv  a  zrodenie  tejto  
novej  éry.  Dúfame,  že  v  tom  nie  sme  sami.

Sophiin  list
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Všetci  sú  podpísaní  ako  „xxxBank“,  takže  tento  list  adresujem  rovnakým  spôsobom.)

xxxxxxx

V  skutočnosti  sa  nikdy  netýka  pisateľa  listu.  Nezostáva  mi  nič  iné,  len  si  myslieť,  že  táto  
„formálna  požiadavka...  na  celý  zostatok...  do  desiatich  dní  od  dátumu  listu“  bola  
napísaná  len  počítačom.  Na  strojom  generované  reklamácie  nereagujem.

Drahá ????  (V  skutočnosti  neviem  meno,  kam  mám  poslať  tento  list,  pretože  som  nedostal  
žiadny  list  od  určitej  osoby.

xxxxxBanka

Nižšie,  jeden,  OPPT  [4]  citujeme  z  jeho  listu  adresovaného  americkej  univerzitnej  
študentskej  banke  „vyplácajúcej“  pôžičky.

Dátum  predmetného  listu  je  16.  máj  2013.  Predpokladám,  že  ide  o  dátum  
vygenerovaný  počítačom,  pretože  v  skutočnosti  o  ňom  nemôžem  nájsť  nič  iné.  
Príslušné  písmeno  často  používa  zámeno  „vy“.

RE:  zák.  #  xxxxx

Vzorový  list  študentskej  pôžičkovej  banke

Keď  som  sa  naposledy  pozrel,  bol  som  stále  živá,  dýchajúca  bytosť,  vyzbrojená  všetkými  
spôsobmi  hodnotami  vo  mne.  Takto  popisujem  nasledujúce  informácie.

Vlastne  ani  netuším,  či  moje  riadky  niekto  číta.  List  posielam  ako  komunikačné  
cvičenie.  Čítajú  vôbec  inštitúcie?  V  živote  som  nemal  rozhovor  ani  výmenu  listov  s  
inštitúciou.  Ide  o  prvú  takúto  príležitosť.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Slamený  panáčik  bol  vynájdený  preto,  aby  všetko  a  všetci  mohli  byť  zapísaní  v  
živnosti.  prečo?  Ústava  dávala  vláde  právo  regulovať  obchod  a  konkrétne  jej  
zakazovala  kontrolovať  fyzickú  osobu.  Fyzické  osoby  sa  však  týmto  trikom  zapísali  
do  obchodného  registra  a  potom  využili  slobodu  regulácie,  vlastníctva  a  podnikania  
so  všetkým,  čo  si  priniesli  do  živnosti  zabudovanú  v  ústave.  To  zahŕňa  vás  (za  predpokladu,  
že  ste  fyzická  osoba  a  nie  počítač  alebo  inštitúcia)  a  mňa.  Po  registrácii  v  živnosti  
prostredníctvom  rodných  listov,  licencií,  rodných  čísel  alebo  zmlúv,

Vláda  USA  bola  veľká  korporácia  a  nikdy  nie  vláda,  presadili  na  ňu  hypotéku.  
Boli  upozornení  trikrát  za  sebou,  aby  odpovedali  na  toto  obvinenie.  A  boli  ticho.

Nedávno  som  si  všimol,  že  24.  decembra  2012  dostal  Biely  dom  dokumenty  na  
vymáhanie  hypotéky.  (z  OPPT...  pozn.  red.)  Naše  takzvané  vlády  (v  skutočnosti  veľké  
korporácie  predstierajú,  že  sú  vládami)  boli  obvinené  zo  zrady  a  obsluhy  peňažného  
systému  (v  mnohých  formách).  Tieto  veľké  spoločnosti,  ktoré  predstierajú,  že  sú  vládami,  
a  každá  banka  a  každá  spoločnosť,  ktorá  pôsobí  ako  korporácia,  dostali  v  ten  istý  deň  
dokument  o  vymáhaní  hypotéky.  Od  "údajného"

Zároveň  boli  pohltené  všetky  vládne  úrady  a  boli  vytvorené  ziskové  Corporate  
Government  Offices.  Dokonca  aj  americká  komisia  pre  cenné  papiere  a  burzu  je  len  
zisková  spoločnosť  a  nie  legitímna  ústavná  vládna  agentúra.  Všetky  firemné  charty  
vydané  od  roku  1913  sú  teda  nezákonné.

Keď  sa  narodíme,  všetci  dostaneme  trustový  dlhopisový  účet.  Ako  doklad  o  čísle  účtu  
môžete  vidieť  pridelené  číslo  poistky  v  ľavom  dolnom  rohu  rodného  listu.  S  tým  sa  spája  
pomenovanie  „slamený  muž“ (v  maďarčine  často  stróman).  Meno  slameného  muža  je  
napísané  VŠETKÝMI  PÍSMENNÝMI  PÍSMENAMI.  Keď  niekto  dovŕši  7  rokov,  je  podané  
obvinenie,  v  ktorom  sa  uvádza,  že  táto  osoba  (slamený  muž)  zomrela  a  unitárne  vlády  
preberajú  práva  príjemcu  tejto  osoby.  (Pozrite  sa,  ako  píšem  vaše  meno  na  vaše  občianske  
preukazy.)

Počas  vianočnej  prestávky  v  roku  1913,  keď  Kongres  ešte  zasadal,  dvaja  členovia  
Kongresu  (bankári  z  Wall  Street,  ktorí  sa  stali  členmi  Kongresu)  napísali  zákon,  aby  
Federálna  rezervná  banka  dostala  chartu,  a  náš  vtedajší  prezident  ju  podpísal. .
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údajne  ste  mali  nárok  na  to,  čo  ste  vlastnili  a  čo  ste  mi  údajne  požičali  
(bankový  doklad  musí  trvať  najmenej  3  generácie,  pokiaľ  nejde  o  celú  
cestu  k  údajným  peniazom,  ktoré  boli  vydané...preto  banky  vydávajú  
kapitálový  pôvod /list  z  histórie)!

Okrem  toho  sa  na  nás  vzťahuje  „všeobecné  právo“,  nie  „právo  obchodných  spoločností“

Vyššie  uvedené  otázky,  podporované  všetkými  súčasnými  zákonmi,  sú  legitímne,  
pretože  pôžičku  uvedenú  vyššie  nebolo  možné  nikdy  začať  legálne,

1.  Existovala  vôbec  niekedy  skutočná  pôžička?  Aby  ste  objasnili,  že  sa  to  
stalo  a  že  mám  legitímny  dlh,  budete  musieť  poskytnúť  dokumentáciu  
o  vašom  predchádzajúcom  titule,  vlastníctve  a  o  tom,  že  máte  nárok  na  
peniaze,  ktoré  ste  údajne  požičali.  2.  Vydať  dokumentáciu  o  histórii  a  
pôvode  peňazí,  za  ktoré

Vyrába  OPPT,  www.peopletrust1776.org  [137]  (teraz  http://i-uv.com  [13]  
webová  stránka  –  poznámka  redakcie)  podľa  súborov  UCC  sú  všetky  údajné  
vlády,  banky  a  korporácie  (úverové  inštitúcie)  uvedené  v  týchto  súboroch  
UCC.

o  prevode  (oprávnenia,  vlastníctva  a  práv)  medzi  veriteľom  a  dlžníkom  
(faktúra,  pokladničný  doklad)!  Medzi  pôžičkou  a  dlhom  je  rozdiel  v  teórii  
aj  v  skutočnosti.  Je  potrebné  zaplatiť  len  jednu  zmenku...museli  by  ste  
však  preukázať,  že  pôžička  bola  vytvorená  ako  prvá...ak  pôžička  
neexistuje,  každá  zmenka  je  podvod.

V  dôsledku  toho  sú  moje  otázky  a  požiadavky  nasledovné.

Všetky  aktuálne  podania  UCC  nájdete  v  plnom  znení  na  vyššie  
uvedenej  webovej  stránke.  Telefónne  číslo  poverených  osôb  alebo  
„správcov“ (správca)  je  tiež  verejné.

Taktiež,  keď  osoba  použije  svoj  podpis,  úverové  spoločnosti,  banky  a  iné  
inštitúcie  podpis  „speňažia“,  teda  premenia  na  peniaze.  Všetci  už  vedeli,  že  to  
môže  ísť  až  do  niekoľkonásobku  pôvodnej  pôžičky.

si  ich.

3.  Vydajte  všetku  dokumentáciu  aktuálnej  transakcie  a

("Právo  obchodných  spoločností")  alebo  podľa  "Námorného  práva";  už  nie  
sú  platné.  OPPT  týmito  záverečnými  vyhláškami  ruší  všetky  jednotlivé  
subjekty  vytvorené  na  „riadenie,  manipuláciu  a  využívanie  na  zisk“  celého  
obchodu,  ktorý  vytvárajú.

4.  Dokážte,  že  ste  jeden  z  mojich  originálnych  podpisov  nespeňažili  
atramentom  (nepremenili  na  peniaze)  a  že  ste  ich  už  zaplatili  vopred!
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Stĺpec:

Potrebujem  vedieť,  v  akej  funkcii  so  mnou  komunikujete,  pretože  xxxxxxxBank  nie  je  
právnická  spoločnosť  ani  osoba.  Komunikuješ  so  mnou  ako  s  inou  osobou?

Forrás:  Príklad  listu  študentskej  pôžičkovej  banke  [138]

1.  Ste  jednou  z  korporácií,  ktoré  majú  vymáhané  záložné  práva  a  možno  
prevádzkujete  nelegálny  systém  peňažného  nevoľníctva,  ako  je  popísané  
v  podaniach  CKÚ  a  2.  Možno  ste  tiež  speňažili  môj  podpis  na  dokumentoch  

a/alebo  šekoch,  ktoré  som  spolupodpísal.  Chcem  dôkaz,  že  ste  nedostali  platbu  
vopred,  chcem  dôkaz,  že  pôsobíte  ako  právnická  spoločnosť,  a  podľa  dokumentov,  
ktoré  som  videl,  to  tak  nie  je.  Chcem  dôkaz,  že  tento  dlh  nebol  zrušený  podľa  
platných  predpisov  CKÚ.

Zdieľam:

Sophia

"Vyhradzujem  si  všetky  práva  bez  ďalších  záväzkov"  UCC  1-308

Pre  túto  skutočnosť  existuje  dostatok  dôkazov.  Verím,  že  súbory  UCC  sú  legálne  
a  správne  a  že  vy

keďže  ani  jeden  otrocký  systém  vytvárania  peňazí  (ktorý  poskytuje  pôžičky,  používa  
kreditné  skóre  na  poskytovanie  pôžičiek  väčšieho  kapitálu,  speňaží  podpisy  a  v  mnohých  
prípadoch  zbiera  peniaze  z  podpisov,  čo  je  v  prvom  rade  podvod),  a  nie  jedna  veľká  
spoločnosť  má  zákonnú  licenciu  na  činnosť.  Americká  komisia  pre  cenné  papiere  a  burzu  
je  veľká  zisková  spoločnosť  a  nie  ústavná  vládna  agentúra;  tak  potom  táto  inštitúcia  
funguje  nelegálne.  Podľa  dokumentov  UCC  boli  všetky  veľké  korporácie  zlikvidované.  
Všetky  dlhy  boli  zrušené,  vrátane  vymáhania  hypotéky.  (aj  medzinárodne  -  pozn.  redakcie)

Novinky,  články  [20]

s  pozdravom

•  543  čítaní

Kredit  [21]

VI.  Výhľad  a  orientácia
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•  Nový  komentár  [139]

V  tejto  kapitole  sa  pozrieme  na  medzinárodné  udalosti.

•  1372  prečítaní

Proces  prebiehajúci  práve  teraz  ovplyvňuje  celé  ľudstvo  na  Zemi,  takže  je  mimoriadne  dôležité,  
aby  ste  sa  o  nich  dozvedeli.

ON
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Na  ľavej  strane  vidíte  symbol,  ktorý  ľudia  v  mnohých  krajinách  používajú  na  
označenie  OP  ako  komunity.  Symbol  je  veľmi  dôležitý,  jeho  pochopenie  
necháme  na  vás.

OPPT  _  [43]  (One  People's  Public  Trust )  urobil  svoju  prácu,  UCC  
V  [5]  -  Jednotný  obchodný  zákonník,  alebo  Jednotný  obchodný  
zákonník,  ktorý  je  určujúcim  právnym  systémom  svetového  
obchodného  života  -  oznámila  likvidáciu  všetkých  bánk  a  vlád,  
ktorých  maďarský  preklad  je  v  Informácii  o  likvidácii  z.  Banky  a  
vlády  Bol  uverejnený  na  strane  [27] .

Ostatné  je  na  nás,  jednotlivých  ľuďoch,  teda  každému  jednotlivcovi  
odporúčame,  aby  sa  o  týchto  právach  dozvedel  a  svoje  práva  si  uplatnil  
na  základe  vlastného  rozhodnutia  a  osobnej  zodpovednosti.

One  People  –  čo  sa  nedá  presne  preložiť  do  maďarčiny,  
jeho  obsah  možno  označiť  takto:  „jeden  ľud“  alebo  „jedno  
ľudstvo“.

Naďalej  budeme  pôsobiť  pod  názvom  OP  Maďarsko .

Na  základe  vyššie  uvedeného  je  OP  Maďarsko  spoločenstvom  
ľudskosti,  ktoré  vysvetľuje  právne  záväzné  zákony  zaznamenané  OPPT  
a  súvisiace  informácie  v  maďarskom  jazyku  a  pomáha  ich  čo  najširšiemu  
poznaniu  a  pochopeniu.

Slovník,  anglický  význam  OP

Prečo  vystupovať  ako  OP?

Pozrime  sa  na  význam  OP  z  inej  perspektívy
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•  Nový  komentár  [141]

OM  =  OM  MANI  PEDME  HUM  -  "Pozri  sa  na  drahokam  v  lotose!"

Počiatok,  oheň,  svetlo,  stred,  božský  pôvod.

Okrem  toho,  aby  sme  pochopili  náš  symbol

O

ja

MANI  -  Silent  Wisdom  PADME  -  
The  Wonderful  Light  Shines  HUM  -  Chráni,  
podporuje.

Necháme  na  múdrom  čitateľovi,  aby  OP  pochopil  aj  inak.

•  1099  prečítaní

OM  -  Svet  bohov.

Zdroj:  Symbolika  písmen  -  Svetová  bezpečnosť  [140]

P

Novinky,  články  [20]

Význam  O  je  rovnaký  ako  Nula,  Nič,  neprejavená  sila,  s  ktorou  všetko  
začalo.

Stĺpec:

Pre  tých,  ktorí  poznajú  a  chápu  symboliku,  veľa  hovorí  symbolický  význam  
písmenovej  dvojice  OP.

Rozšírenie,  riziko,  pochopenie,  osvietenie.

Pre  menej  informovaných  v  tejto  oblasti  uvádzame  stručný  popis:

PADME  -  The  Wonderful  Light  Shines.

Zdieľam:

komunity  OPPT
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OPPT  pôsobí  v  mnohých  krajinách  a  vo  viacerých  štátoch  danej  krajiny  [43]  komunita.

Na  tejto  stránke  uvádzame  zoznam  tých,  ktorých  poznáme.

Register  UCC  vo  Washingtone  DC  [11]

Facebook  stránka:  OPPT  Australia  
[143]  •  Facebook  stránka  Rakúsko :  OPPT  

Austria  [144]  •  Stránka  Bulharsko  na  

Facebooku:  OPPT  Bulgaria  [145]  •  Stránka  
Dánska  na  Facebooku:  Oppt-In  

Denmark  [146]  •  Webová  stránka  pre  

Francúzsko :  OPPT  France  [147]

Facebook  stránka:  One  People's  Public  Trust  France  [148]  •  
Webová  stránka  Grécka :  OPPT  Hellas  [149]  •  Holandsko  webová  

stránka:  OPPT  Nederland  [150]

•  Webová  stránka  

Austrálie :  People's  Trust  Australia  [142]

OPPT  zdrojové  materiály

Facebook  stránka:  OPPT  Netherlands  [151]

Oficiálna  stránka  OPPT:  I  UV  [44]

OPPT  komunity
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•  Chorvátska  webová  
stránka:  OPPT  Hrvatska  [152]

Fb.  oldal:  TOP  Houston  I  UV  [173]

Odporúča  sa  tiež  na  kontrolu

Facebook  stránka:  OPPT  v  Ontáriu  [167]

Facebook  stránka:  OPPT  Hrvatska  
[153]  •  Webová  stránka  Kanady :  OPPT  

Calgary  [154]

Facebook  stránka:  One  People's  Public  Trust  Italia  [165]  •  
Webová  stránka  Švédska :  I-UV  Sweden  [166]  •  USA  (Spojené  

štáty  americké)

Facebook  stránka:  OPPT  ESS  Canada  Crew  [157]  •  

Maďarsko  Webová  stránka:  OP  Maďarsko  [158]

Facebook  stránka:  The  One  People's  Public  Trust  in  Deutsch  [162]  •  
Nórska  stránka  na  Facebooku:  Oppt  In  Norway  [163]  •  Taliansko  Webová  

stránka:  OPPT  Italia  [164]

OPPT  fóra

Facebook  stránka:  OPPT  Missouri  [170]

Facebook  stránka:  OPPT  -  Malajzia  [160]  
•  Webová  stránka  pre  Nemecko :  Die  Stunde  

der  Wahrheit  [161]

Facebook  stránka:  OPPT  Hungary  [40]  •  
Webová  stránka  Malajzie :  Amanah  Satu  –  

Malajzia  [159]

Webstránka:  OPPT  NYC  [172]

Webstránka:  OPPT-IN  Washington  [169]

•  obľúbené  stránky  OPPT  Magyarország  [177] ,  kde  sa  na  Facebooku  nachádza  zbierka  
OPPT  stránok.

Fb.  oldal:  One  People's  Public  Trust  v  Kanade  [156]

•  http://opptcourtcases.forumotion.com  [174]  •  http://
prime.yuku.com  [175]  •  http://removingtheshackles.net/
forum/index.php  [176]

Webstránka:  OPPT-In  Virginia  [168]

Facebook  stránka:  OPPT  North  Carolina  [171]

Webstránka:  OPPT  Ottawa  [155]

•  OPPT  Links  [178]  •  
Webové  stránky  OPPT  [179]
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Objasnenie

•  1574  prečítaní

•  Verejná  dôvera  The  One  People  -  OPPT  Meetup  Groups  [180]  staré  •  Odkazy  na  
webové  stránky  a  sociálne  médiá  [181]

Informácie,  ktoré  zverejňujeme,  sú  založené  na  skutočných  faktoch,  ktorých  primárnym  
zdrojom  je  http://i-uv.com  [44]  na  webovej  stránke  a  informácie  na  nej  uvedené,

V  tomto  článku  vysvetľujeme  podstatu  fungovania  OP  Maďarsko  oveľa  
jasnejšie.

Stĺpec:

Zdieľam:

OP  _  [2]  znamená:  One  People,  čo  možno  preložiť  ako  United  Humanity  
alebo  United  People.  V  Maďarsku  je  teda  približne  desať  miliónov  členov  
OP.  Redakcia  webu  len  prekladá  materiály  medzinárodného  OP  „hnutia“.  
Nie  sme  zdrojom  informácií,  nie  sme  maďarská  „dcérska  spoločnosť“,  
oficiálny  zástupca  atď.

Doposiaľ  sme  sa  stretli  s  nespočetným  množstvom  nedorozumení  
a  nedorozumení  a  z  reakcií  presne  vieme,  že  veľa  ľudí  správne  nechápe,  
čo  OP  Maďarsko  robí  a  čo  nie.

OPPT  zoznam  videí  s  videami  v  angličtine

[23]  [23]  [23]  [23]

•  Nový  komentár  [182]
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OP  Maďarsko  informuje  a  ak  je  to  potrebné  pre  lepšie  pochopenie,  vedie  
diskusiu,  -  nezapája  sa  do  presviedčania,  debaty,  poradenstva  a  obhajoby.

Likvidácia  znamená  zrušenie  prevádzkových  povolení  a  konfiškáciu  hlavných  
prvkov  ich  majetku  s  cieľom  odškodniť  obete  ich  predchádzajúcich  operácií.  OPPT  
po  dosiahnutí  vytýčeného  cieľa  právne  zanikol  a  ponechal  svoje  práva  celému  
ľudstvu  nominovanému  do  samotného  OP.  Predpisy  UCC,  ktoré  predtým  
zaregistroval,  sú  stále  platné,  jeho  bývalí  predstavitelia  v  súčasnosti  pracujú  na  
ďalších  projektoch,  aby  zabezpečili  práva  tvorcov  skutočných  hodnôt,  ľudí,  ich  
majetok  a  technológie,  ktoré  môžu  urobiť  planétu  obývateľnejšou.

Predchádzajúci  odsek,  zhrnutý  do  jednej  dôležitej  vety,  znie  takto:

OPPT  _  [4]  (One  People's  Public  Trust  [43]  –  Humanity  Public  Interest  
Representation,  právnická  osoba,  ktorá  existovala  do  marca  2013)  UCC  [5]  
(Jednotný  obchodný  zákonník,  právny  systém  vymedzujúci  a  upravujúci  svetový  
obchodný  a  finančný  systém)  zlikvidoval  všetky  banky  a  vlády  pôsobiace  na  
Zemi,  o  tom  sme  informovali  tu:  Informácie  o  likvidácii  bánk  a  vlád  [27].  Ide  o  
právne  záväzný  fakt.

No  a  rovnako  je  to  aj  s  problematikou  UCC .  Právny  systém  existuje  už  stovky  
rokov  (pozri  právo  admirality)  a  určuje  ekonomické  fungovanie  Zeme.  Priemerný  
človek  však  o  tom  doteraz  takmer  nič  nepočul.

Akýkoľvek  druh  ovplyvňovania  nad  rámec  informácií  (napr.:  presviedčanie,  hádky  
atď.)  už  nie  je  povolený,  a  preto  sa  mu  treba  z  našej  strany  vyhýbať.

možno  ich  nájsť  na  súvisiacich  webových  stránkach,  ktoré  sú  prístupné  každému.  
Všetky  informácie  sú  verejné.

Našu  webovú  stránku  upravujeme  dobrovoľne,  bez  podpory  alebo  žiadosti.  
Informácie  sú  verejné,  ale  nevykonávame  osobné  poradenstvo  a  obhajobu,  
pretože  to  musí  byť  rozhodnutie  a  konanie  danej  osoby  na  základe  jej  vlastnej  
zodpovednosti.

Plne  rešpektujeme  právo  pochybovať,  ale  len  preto,  že  niečo  neviete,  existuje  
to  ešte  alebo  môže  existovať?  –  Samozrejme,  odpoveď  môže  byť  len:  áno,  
existuje,  môže  existovať.

O  ich  činnosti  sa  môžete  dozvedieť  na  uvedených  webových  stránkach.

OPPT  a  podstata  jeho  fungovania
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Ďalšia  legitímna  otázka  znie:  prečo  sa  im  o  tom  neposkytujú  „oficiálne“  
informácie?

Chcete  sa  vy  osobne  presvedčiť  o  realite  skutočnosti?

Odpoveď:  samozrejme  áno,  väčšina  z  nich  už  o  tom  vie.

Čo  robiť  v  tejto  situácii?

No,  nie...  je  v  ich  najlepšom  záujme  umlčať  túto  skutočnosť,  kým  to  bude  najlepšie...

https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/  [11]

Legitímne  vyvstáva  otázka ,  či  si  dotknutí  ľudia  (šéfovia  otrokárskeho  systému,  
majitelia  bánk,  hlavy  štátov  a  vlád,  politici  atď.)  uvedomujú,  že  ich  fungovanie  
už  nemá  právny  základ?

Stále  máte  pochybnosti?  -  Možno...  ale  viac  pre  vás  urobiť  nemôžeme...

Pre  oboznámenie  sa  s  témou  odporúčame  dôkladnú  znalosť  týchto  stránok:

Po  registrácii  si  môžete  dokumenty  priamo  preštudovať  
tu:

Otázka:  myslíš  si,  že  sa  otrokár  tak  ľahko  zbaví  svojich  otrokov,  že  
cvakne  a  oznámi:  prepáč,  ale  stovky  rokov  sme  ťa  klamali  a  okrádali  a  od  dnes  
si  slobodný!?  "Myslíš,  že  to  urobia  kedykoľvek?"

Vieme,  že  medzinárodní  prevádzkovatelia  systému  údržby  otrokov  
túto  skutočnosť  ešte  nejaký  čas  nezverejnia,  ani  neschvália  informovanie  
verejnosti  o  zmenách  na  národnej  úrovni.  Likvidáciou  UCC  veľkých  
spoločností,  bánk  a  vlád  nastala  právna  situácia,  že  už  to  nie  je  samotný  
systém,  ale  jednotlivec  v  ňom  „zamestnaný“.

Ale  čo  je  to  sakra  OPPT?  [1]  a  OPPT  -  II.  časť  [45]

Zistite  a  buďte  informovaní!  [18]
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No,  na  tom...  potom  pochop  podstatu  UCC,  poznaj  jeho  
právny  jazyk  a  preštuduj  si  dokumenty  tu:  http://i-uv.com/
oppt-absolute/original-oppt-ucc-filings  [9]
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Pozorne  zistite!  Preštudujte  si  zverejnené  na  tejto  webovej  stránke ,  
[183]  alebo  počnúc  touto  webovou  stránkou  informácie  dostupné  na  inej  
webovej  stránke  alebo  webových  stránkach.

Plochy,  kde  môžete  nájsť  informácie  a  vymieňať  si  nápady

Čo  ešte  odporúčame?

Zdieľam:

Informačné  a  komunikačné  rozhrania

Stĺpec:

Bez  politickej  moci,  banky  atď.  nie  sme  proti.  Nájdu  sa  takí,  ktorí  
veci  berú  na  vedomie,  nájdu  sa  takí,  ktorí  roky  nepochopia  a  
nepriznajú,  čo  sa  dialo.  Toto  je...

zodpovedá  za  svoje  činy,  takže  ak  svojou  činnosťou  spôsobí  ujmu  inej  osobe  
alebo  inému,  môže  za  to  niesť  osobnú  zodpovednosť.  A  väčšina  to  nemôže  
urobiť  ako  jednotlivec,  preto  to  nepodnikne.  Už  len  z  tohto  dôvodu  sa  odporúča,  
aby  ste  o  právnej  zmene  informovali  veľa  ľudí.  Nechcete,  aby  sa  váš  blížny  
dostal  do  veľkých  problémov  kvôli  nedostatku  dostatočných  informácií,  však?  -  
Tak  informujte  aj  ostatných!  [18]

Pamätajte!  -  systém  tvoria  súkromníci,  z  ktorých  veľkú  väčšinu  tvoria  
benevolentní  ľudia,  ktorí  doteraz  ani  nevideli,  čo  ich  obklopuje.  Nerobíme  nič  
iné,  len  upozorňujeme  na  zmeny  v  medzinárodnom  práve.

Samozrejme,  základná  otázka  znie:  chceš  zostať  otrokom,  alebo  sa  chceš  oslobodiť?  
Samozrejme  poskytovaním  informácií  [18]  aj  ty  môžeš  pomôcť  iným!

•  Webová  stránka  OP  Maďarsko  [158]  -  práve  čítate  túto  •  
Facebook  stránku:  OP  Magyarország  [40]  •  Twitter:  OP  
Maďarsko  [184]  •  Google+:  OP  Maďarsko  [185]  •  YouTube:  OP  
Maďarsko  [186]

-  Si  voľný!  Robte  to,  čo  považujete  za  správne!

Novinky,  články  [20]

[23]  [23]  [23]  [23]
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3.  Spojené  štáty  americké  nemajú  od  roku  1921  žiadnu  štátnu  pokladnicu.  (41  Stat.

1.  IRS  (Internal  Revenue  Service,  „daňový  úrad  Američanov“)  nie  je  vládna  
agentúra  USA,  ale  agentúra  MMF.  (Diversified  Metal  Products  v.  IRS  a  
kol.  CV-93-  405E-EJE  USDCDI,  Public  Law  94-564,  Senate  Report,  str.  
94-1148.  5967,  Reorganization  Plan  No.  26,  Public  Law  102-391.)

Poznámka:  Väčšina  bodov  nižšie  sa  vzťahuje  priamo  na  Spojené  štáty,  
berte  to  prosím  do  úvahy  pri  čítaní.  Inou  otázkou  je,  do  akej  miery  a  ako  
tieto  tvrdenia  platia  pre  iné,  menej  „slobodné“  národy.  Keď  idete  do  králičej  
nory,  objavíte  veci,  o  ktorých  väčšina  ľudí  nič  nevie.  Tu  je  40  škandalóznych  
faktov,  o  ktorých  väčšina  ľudí  ani  netuší!

strana)

5.  Spojené  štáty  americké  nemajú  vôbec  žiadnych  zamestnancov,  
pretože  už  neexistujú  žiadne  Spojené  štáty.  Už  žiadna  reorganizácia.  
Viac  ako  200  rokov  bankrotu  sa  konečne  skončilo.  (Výkonný  dekrét  
12803)  Neuvádzajte  žiadnych  veriteľov  ani  akcionárov,  inak  pôjdete  
do  väzenia!  18  USC  914

4.  Ministerstvom  financií  USA  je  dnes  MMF.  (Dokumenty  prezidenta  
zväzok  29,  s.  -4.  113,  22  USC  285-288)

2.  MMF  je  agentúrou  Organizácie  Spojených  národov.  (Slovník  černošského  práva,  6.  vydanie  816

Ch.214.  strana  654)

40  škandalóznych  faktov,  o  ktorých  väčšina  ľudí  nevie

•  Nový  komentár  [187]

•  4161  prečítaní
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8.  V  Spojených  štátoch  neexistujú  a  od  roku  1789  neexistujú  žiadne  právne  súdy.  
Sudcovia  nevynucujú  uplatňovanie  dekrétov  a  stanov.  Vykonávajú  ich  výkonní  
správcovia.  (FRC  v.  GE  281  US  464,  Keller  v.  PE  261  US  428,  1  Stat.  138-178)

11.

Číslo  sociálneho  zabezpečenia  vydáva  OSN  prostredníctvom  MMF.  O  takýto  
preukaz  môžete  požiadať  na  formulári  SS  5.  Formulár  SS  5  vydáva  ministerstvo  
financií  (MMF),  nie  správa  sociálneho  zabezpečenia.  V  novom  tlačive  SS  5  nie  je  
uvedené,  kto  alebo  čo  ho  vydáva,  v  predchádzajúcich  tlačivách  sa  uvádza,  že  ide  o  
tlačivá  patriace  do  štátnej  pokladnice.  Kópiu  formulára  SS  5,  ktorý  ste  vyplnili,  
môžete  získať  odoslaním  formulára  SSA-L996  úradu  SS.  (20  CFR  kapitola  111,  
podčasť  B  42  2.103  (b)  (2)  (2)  Prečítajte  si  vyššie  uvedené  odkazy!)

Podľa  GATT  musíte  mať  číslo  sociálneho  poistenia.  House  
Report  (103-826)

7.

6. FCC,  CIA,  FBI,  NASA  a  celý  zvyšok  
gangu  „listov“  nikdy  neboli  súčasťou  americkej  vlády.  Dokonca  ani  vtedy,  ak  by  
„vláda  Spojených  štátov“  mala  podiely  v  rôznych  agentúrach.  (USA  v.  Strang,  254  
US  491;  Lewis  v.  USA,  680  F.2d  na  1239)

9.  Od  roku  1789  nebol  v  USA  jediný  sudca.  Existujú  iba  správcovia.  (FRC  v.  GE  281  US  
464,  Keller  v.  PE  261  US  428  1Štat.  138-178)  10.
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Mesto  New  York  je  definované  federálnymi  predpismi  ako  
samotná  Organizácia  Spojených  národov.  Rudolph  Gulliani  na  C-Span  
vyhlásil,  že  „New  York  bol  hlavným  mestom  sveta“  a  mal  pravdu.  (20  
CFR  kap.  111  podčasť  B  422.103  (b)  (2)  (2)  15.

20.

19.

Nikto  na  tejto  planéte  nikdy  nebol  slobodný.  Táto  planéta  je  kolóniou  
otrokov.  Vždy  tu  bola  vláda  jedného  sveta.  Stalo  sa  toho  toľko,  že  je  teraz  oveľa  
lepšie  organizovaná  a  od  roku  1945  sa  volá  Organizácia  Spojených  národov.  
14.

Revolučná  vojna  bola  podvod.  (Pozri  fakty  22,  23  a  24)

Váš  šek  na  sociálne  zabezpečenie  pochádza  priamo  od  MMF,  
agentúry  OSN.  (Pozrite  si  to,  ak  nejaké  dostanete!

„Sarah,  keby  sa  americký  ľud  niekedy  dozvedel  pravdu  o  tom,  čo  sme  my  
Bushovia  urobili  tomuto  národu,  vyšli  by  do  ulíc.

Sociálne  zabezpečenie  nie  je  poistenie  ani  zmluva  a  neexistuje  ani  
zverenecký  fond.  (Helvering  v.  Davis  301  US  619,  Steward  Co.  v.  Davis  
301  US  548.)  16.

Anglický  kráľ  finančne  podporoval  obe  strany  vo  vojne  za  
nezávislosť.  (Versaillská  zmluva,  16.  júla  1782,  mierová  zmluva  8  Stat  
80) ...  a  ako  sa  história  opakuje,  Prescott  Bush,  otec  Georgea  HW  Busha  
a  starý  otec  Georgea  W.  Busha,  II.  podporoval  obe  strany  v  druhej  
svetovej  vojne.  Rodina  Bushovcov  bola  celé  desaťročia  zradcami  
amerických  občanov.

Nemáte  žiadnu  kontrolu  nad  majetkom,  otroci  nemôžu  vlastniť  
majetok.  Prečítajte  si  návod  na  obsluhu  toho,  čo  si  myslíte,  že  je  vaše.  
Ste  uvedený  ako  nájomca.

V  ľavom  hornom  rohu  by  ste  mali  vidieť  „United  States  Treasury“.)  
17.

Máme  vládu  „Jedného  sveta“,  zákon  „Jeden  svet“  a  menový  systém  
„Jeden  svet“.

Najmocnejším  súdom  v  USA  nie  je  Najvyšší  súd  Spojených  
štátov,  ale  Najvyšší  súd  Pensylvánie.  (42  Pa.  CSA  502)

OSN  je  jedna  svetová  supervláda.  12.  13.

(Senátny  dokument  43,  73.  kongres  1.  zasadnutie)  18.
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Pápež  sa  snaží  ovládnuť  celú  planétu  prostredníctvom  zákonov  
dobývania  a  objavovania.  (Pápežské  buly  z  roku  1455  a  1493)  27.

Sme  otroci  a  nevlastníme  absolútne  nič,  dokonca  ani  tí,  o  
ktorých  si  myslíme,  že  sú  našimi  deťmi.  (Tillman  v.  Roberts  108So.  
62,  Van  Koten  v.  Van  Koten  154  NE  146,  senátny  Doc.  43  &  73.  1.  Kong.,  
Wynehammer  v.  People  13  NY  REP  378,  481)  30.

Vojenský  diktátor  George  Washington  rozdelil  štáty  
(územia)  na  okresy.  (Správy  a  publikácie  prezidenta  zväzok  1,  strana  99.  
Slovník  Websters  1828  na  definíciu  majetku.)

Britannia  je  vo  vlastníctve  Vatikánu.  (Dohovor  č.  1213)

a  bol  by  som  lynčovaný.“ ( George  Bush  starší  v  
rozhovore  poskytnutom  Sarah  McClendonovej,  december  1992.)  

21. Na  svoju  obranu  sa  nemôžete  odvolávať  na  ústavu,  pretože  nie  ste  
jej  zmluvnou  stranou.  (Padelford  Fay  &  Co.  v.  Starosta  a  radný  mesta  
Savannah  14  Georgia  438,  520)

Pápež  môže  zrušiť  akýkoľvek  zákon  v  Spojených  štátoch.  
(Základy  cirkevného  práva,  zväzok  1,  53-54)

25.

Pápež  kedysi  nariadil  vyhladenie  a  zotročenie  miliónov  ľudí.  
(Pápežské  buly  z  roku  1455  a  1493)  28.

Amerika  je  britská  kolónia.  (SPOJENÉ  ŠTÁTY  SÚ  A22.

Pápežské  zákony  sú  záväzné  pre  každého.  (Benedek  XIV.,  De  
Syn.  Dioec,  lib,  ix.,  c.  vii.,  č.  4.  Prati,  1844)

Na  zaplatenie  dane  Britannii  sa  
používa  formulár  1040.  (publikácia  IRS  č.  6209)  26.

(Sylabus,  rekvizita  28,  29,  44)  
29.

VEĽKÁ  KORPORÁCIA,  NIE  KRAJINA,  EXISTOVALA  AJ  PRED  
VOJNOU  NEZÁVISLOSŤOU  A  BRITSKÉ  VOJE  NEDOVOLILI  ODÍSŤ  DO  
ROKU  1976.)  Respublica  v.  Sweers  1  Dallas  43,  Zmluva  o  obchode  8  Stat  
116,  The  Society  for  Propagating,  The  Society  for  Propagating  a  pod.  v.  New  
Haven  8  Wheat464,  Mierová  zmluva  8  Stat  80,  publikácia  IRS  6209,  stanovy  
20.  októbra  1774.)  23.  24.
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Viac  ako  50  rokov  ho  financovala  OSN

Kríza  a  druhá  svetová  vojna  Vojna  svetov  bola  úplná  komédia.  
Spojené  štáty  a  mnohé  ďalšie  spoločnosti  po  celom  svete  počas  
krízy  požičiavali  iným.  Rozvoj  nemeckej  infraštruktúry  v  30.  rokoch,  
vrátane  železníc,  financovali  Spojené  štáty  americké.  Týmto  spôsobom  
sa  tí,  ktorí  si  hovoria  „králi“,  „predsedovia  vlád“  a  „führers“  atď.  volali,  
mohli  si  sadnúť  a  zahrať  si  šach  so  skutočnými  ľuďmi.  Zoberme  si,  že  
každý  Američan,  Nemec  atď.,  ktorý  položil  život,  si  myslel,  že  bráni  
svoju  krajinu,  ktorá  ani  neexistovala.  Milióny  nevinných  ľudí,  ktorí  
zomreli  pre  nič  za  nič.  Nie  je  jasné,  prečo  sa  Švajčiarsko  nikdy  
nezúčastnilo  týchto  neúspechov?  Švajčiarsko  je  miestom,  kde  sídli  
Banka  pre  medzinárodné  platby.  Vojny  sú  vytvorené  preto,  aby  vás  
odviedli  od  pointy.  Ak  chcete  mať  ilúziu  stálej  „vlády“,  musíte  mať  
nepriateľa.

Polícia  nemá  povinnosť  vás  chrániť.  Ich  úlohou  je  chrániť  
Veľkú  spoločnosť  a  zatknúť  tých,  ktorí  kladú  odpor.  Sapp  v.  
Tallahassee,  348  So.2nd.

k  označeniu  „Ľudia“.31.

363,  Reiff  kontra  City  of  Philadelphia,  477F.Supp.  1262,  Lynch  kontra  
NC  Dept  of  Justice  376  SE  2nd.  247.

Všetko  v  „Spojených  štátoch“  je  na  predaj:  cesty,  mosty,  34.  školy,  nemocnice,  voda,  väznice,  letiská  atď.  Zaujímalo  by  ma,  kto  
kúpil  Klamath  Lake.  Obťažovali  ste  sa  pozrieť  si  to?  (Výkonná  
vyhláška  12803)

36.

Vy  a  ja  nie  sme  zahrnutí.  (Barron  proti  starostovi  a  
mestskej  rade  Baltimore.  32  US  243)

Vládna  operácia  Spojených  štátov  a  teraz  má  kontrolu  nad  každým  
mužom,  ženou  a  dieťaťom  v  Amerike.  OSN  tiež  drží  Americkú  zem  ako  
jednoduché  léno.  37.

Sme  „ľudský  kapitál“.  (Výkonná  vyhláška  13037)  35.

Dobrou  správou  je,  že  si  nemusíme  plniť  
všetky  vymyslené  povinnosti.  Jeden  vymyslený  záväzok  môžete  
nahradiť  iným.  38.

Vláda  Spojených  štátov  amerických  nebola  založená  na  kresťanstve  32 .  (Tripolisský  dohovor  8  Stat154.)  33.
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[23]  [23]  [23]  [23]
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Forrás:  40  poburujúcich  faktov,  ktoré  väčšina  ľudí  nevie  [189]

•  Nový  komentár  [190]

•  1707  prečítaní

http://briankellysblog.blogspot.hu/2013/05/judge-dale-great-american  
adventure.html  [188]

„Spojené  štáty“  nikdy  nevyhlásili  nezávislosť  39.
Z  Veľkej  Británie  alebo  King  George.  40.

Myslím,  že  začínate  vidieť,  aká  hlboká  bola  králičia  nora  a  veľkosť  zmien,  ktoré  sú  pred  
nami  OPPT  [4]  záväzné  UCC  [5]-  vďaka  svojim  vyhláškam.

Vyššie  popísaný  systém  kolabuje.  Svetoví  dobre  mienení  a  dostatočne  odvážni  úradníci,  
vojaci,  právnici  a  spravodajskí  dôstojníci  spolupracujú  s  civilistami  na  celom  svete,  aby  
sa  informovali  o  odhalených  skutočnostiach  a  konali.  Pre  seba,  svojich  rodinných  
príslušníkov  a  svojich  spoluobčanov.  Aby  sme  mali  budúcnosť,  v  ktorej  môžeme  žiť  
ľudsky.

Stĺpec:

Etymológia  anglického  slova  (government)  znamená  kontrolu  vedomia.  
Latinizované  z  gréckeho  gubernatio  "manažment,  vláda",  zo  starogréčtiny  
κυβερνισμός,  κυβέρνησις  ( kybernismos,  kybernesis)  "riadenie,  riadenie",  
κυβερνάω,  lat.  amend,  vedenie  "

Novinky,  články  [20]

A  prekvapenie  príde  čoskoro...

Zdieľam:

Ak  ste  dobrý  v  angličtine,  môžete  si  prečítať  ďalšie  podrobnejšie  informácie  od  
amerického  sudcu  na  dôchodku  Dalea.

Machine Translated by Google

http://www.in5d.com/40-outrageous-facts-most-people-dont-know.html
http://op.iuste.biz/comment/reply/22#comment-form
http://briankellysblog.blogspot.hu/2013/05/judge-dale-great-american-adventure.html
http://op.iuste.biz/oppt
http://op.iuste.biz/ucc
http://op.iuste.biz/hirek-cikkek


137

Tento  článok  odporúčame  tým,  ktorí  si  už  prečítali  naše  predchádzajúce  
články  o  OPPT.  (Ale  čo  je  to  sakra  OPPT?  [1],  Informácie  o  likvidácii  bánk  a  
vlád  [27])

Obchodný  zákonník  –  štúdium  dokumentov,  ktoré  sú  zaevidované  a  
vzhľadom  na  charakter  systému  sa  stávajú  právne  záväznými,  nie  je  
jednoduchou  záležitosťou  ani  pre  angličtinárov.  Znenie  nie  je  určené  na  
informovanie  širokej  verejnosti,  je  úplne  pochopiteľné,  ak  sme  z  nich  trochu  
zmätení.

Preštudovať  si  materiály  „hnutia  OPPT“  je  zaujímavá  úloha.  Ovplyvňuje  
oblasť  politiky,  práva,  financií  a  filozofie,  pričom  prevracia  „pravdy“,  ktoré  
sa  desaťročia  považovali  za  akceptované,  o  ktorých  sme  vždy  mali  pocit,  že  
v  skutočnosti  nie  sú  pravdivé.

OPPT  podľa  UCC  do  [5]  systému  -  Unified  (International)

Podľa  komisárky  OPPT  Heather  Ann  Tucci-Jarraf  bolo  pri  príprave  
dokumentov  starostlivo  zvolené  každé  slovo  a  právnici  oboznámení  s  
legalease  (právnym  jazykom)  a  systémom  UCC  presne  vedia,  že  tieto  
pravdy  sú  neodcudziteľné  a  na  niekoľkých  úrovniach  klopú  na  základy.  
existujúceho  systému  zanikne.  Nejde  len  o  odobratie  prevádzkových  
licencií  veciam,  ale  o  stabilnú  a  nevyvrátiteľnú  deklaráciu  reality,  existencie,  
základov,  vzťahov  a  právd  ľudskej  existencie .

Heather  (ktorá  je  matkou  štyroch  detí  a  momentálne  žije  v  Maroku)  je  
veľmi  energická,  vysoko  vedomá  bytosť.  Aj  jeho  blízki  priatelia  musia  občas  
„dekódovať“  právne  a  iné  myšlienky  hraničiace  s  mystikou.

O  jazyku  materiálov  OPPT  a  sile  dokumentov  
predložených  OPPT
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Zdroj  (Stvoriteľ):  Prvý  Zdroj  všetkého,  čo  JE.  Stvoriteľ,  Najvyššia  bytosť,  Boh,  
Alah,  Jahve,  len  niektoré  z  mnohých  rôznych  mien.

Trochu  odbočka

Takže  tu  sú  niektoré  z  fráz,  ktoré  Heather  neskôr  použila  vo  svojich  textoch.

Heather  vytvorila  nové  slová  pre  určité  pojmy,  pretože  v  právnom  jazyku  CKÚ  
majú  určité  slová  (napr.  „osoba“,  „človek“)  úplne  iný  význam,  takže  by  mohli  celú  vec  
skresliť.  Právny  jazyk  (predovšetkým  Anglo-Američan,  ale  aj  väčšina  Európanov)  je  
konštruovaný  tak ,  že  jednotlivci  vstupujúci  do  systému  mu  nerozumejú  a  môžu  sa  v  ňom  
potácať  len  s  dobrou  alebo  zlou  pomocou  členov  systému. .  Ak  niekto  niekedy  čítal  
právnický  text,  možno  mal  pocit,  že  ho  zdrvuje  brucho,  ktorý  vyvolávajú  pravdy  riadkov.

Definície

Sú  prinajmenšom  rovnakou  obeťou  ako  ktokoľvek  z  nás.  To  samozrejme  nikoho  
nezbavuje  osobnej  zodpovednosti.

Heatherine  dokumenty,  ktoré  sú  aj  v  oblasti  práva  úplne  správne,  podľa  nej  nesú  
energiu  navyše  a  priamo  preusporiadali  sily,  ktoré  vlastne  hýbali  celým  systémom.  
UCC  je  len  viditeľná  časť.  Viem,  že  niektorí  z  vás  čítajú  ďalej  so  zvrašteným  obočím  
a  mnohým  môže  chvíľu  trvať,  kým  si  urobia  obraz,  ale  v  skutočnosti  je  v  tom  viac  než  
len  právne  nástroje  –  ktoré,  ako  sme  už  naznačili,  môžu  obstáť  aj  samy  osebe.  Ak  si  
myslíte,  wow,  to  je  zahmlené  a  nadnesené,  zamyslite  sa  nad  tým,  aké  „jasné“  a  
„pochopiteľné“  sú  tie  zákony  a  obmedzenia,  ktorým  sme  v  skutočnosti  nikdy  nedali  
požehnanie,  no  deň  čo  deň  nám  kazia  život.  Ak  by  sme  sa  túlali  v  labyrinte  a  potom  by  
nám  niekto  siahol  pod  ruku  a  ukázal  nám  súvislosti  zhora,  je  nevyhnutné,  aby  sme  neboli  
chvíľu  zmätení,  možno  by  sme  sa  aj  báli,  ale  čoskoro  by  sme  jasne  videli,  čo  je  kde,  kde  
je  východ  a  kto  tak  nadšene  stavia  steny.

Za  zložitosťou  systému,  ktorý  zotročil  ľudstvo,  neboli  len  finančné  a  právne  sily.  Ako  sme  
už  opísali  (pozri  náš  článok  o  Nádeji),  cieľom  bolo  zviazať  pravú  hodnotu,  ľudského  
ducha,  a  udržať  ho  v  zraniteľnej  pozícii.

Videl  už  niekto  šťastného  právnika,  sudcu,  prokurátora?  Individuálne  sú  týmto  
strojom  aj  psychicky  zdrvení,  napriek  tomu,  že  väčšina  z  nich  sa  do  tejto  práce  pustila  s  
dobrým  úmyslom.  Pracujú  s  tým,  čo  „dostali“,  čo  sa  naučili.
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„Objavil  sa  koncept  duality,  dobra,  zla,  zla  a  svätého.  To  všetko  sú  prvky  tej  
istej  hry.  Nechcem  to  brať  na  ľahkú  váhu,  ale  ako  inak  by  sme  to  mohli  
nazvať?  Je  to  hra,  hra,  symfónia,  plná  prvkov,  ktoré  ľudia  ešte  len  začínajú  
hrať

Zdá  sa,  že  sme  sa  vzdialili  od  našich  každodenných  problémov,  na  
ktoré  musíme  tak  rýchlo  nájsť  riešenia.  Predpokladajme  však,  že  nás  
niekto  práve  teraz  vyzdvihne  nad  labyrint,  aby  sme  tie  každodenné  
problémy  videli  z  trochu  iného  uhla.

„Na  začiatku  bolo  množstvo  Večných  esencií,  ktoré  túžili  zažiť  
oddelenie,  aby  lepšie  pochopili  nielen  svoju  vlastnú  existenciu,  ale  aj  
povahu  Prvotného  Zdroja,  z  ktorého  prišli,  však.  Niektorí  sa  rozhodli  
vedome  zvoliť  proces  odlúčenia.  Väčšina  z  nich  ich  však  nevedome  
nasledovala  a  čoskoro  sa  ocitli  v  trochu  stresujúcom  dobrodružstve,  už  len  
preto,  že  zabúdanie  „vynašli“,  aby  zažili  radosť  zo  znovuobjavenia.  Celkom  
zaujímavé.  Obrovská  objaviteľská  hra,  musela  to  byť  naozaj  veľká  zábava.“

Stav  tela:  Zvolená  manifestácia,  forma  vzhľadu  
spolutvorcu,  telo,  prostredníctvom  ktorého  bytosť  komunikuje,  
identifikuje  sa  a  realizuje  univerzálnu  zmluvu.

Nižšie  uvádzame  niekoľko  úryvkov  z  jedného  z  Heatheriných  rozhlasových  
rozhovorov  (Mel  Ve  a  Heather  Ann  Tucci-Jarraf  na  Freedom  Central,  2013,  
17.  február),  v  ktorých  vnáša  viac  svetla  do  toho,  o  čom  hovorí.

Heatherine  vysvetlenia

Univerzálna  zmluva:  Dohoda  medzi  Spolutvorcami  a  Zdrojom,  že  
zažije  oddelenie,  aby  sa  odlíšil  od  absolútneho  zdroja.

Spolutvorca:  „večné  srdce“  vytvorené  Zdrojom.  „Srdce“  tu  treba  chápať  
ako  „cítiacu  bytosť“,  nie  ako  krvnú  pumpu  bijúcu  v  našej  hrudi,  inými  
slovami,  ľudského  ducha.  Niekedy  sa  tomu  hovorí  večná  esencia.

Trochu  sme  zabŕdli  do  oblasti  filozofie/náboženstva  –  ale  všimnite  si,  že  
neurážame  ani  nemáme  v  úmysle  uraziť  prijaté  tézy  akéhokoľvek  
náboženstva.  Každý  si  o  týchto  veciach  môže  myslieť  inak,  ale  tieto  definície  
boli  nevyhnutné  na  to,  aby  boli  predpisy  OPPT  nevyvrátiteľné.  Akokoľvek  nás  
posúvajú,  sú  pre  nás  rovnako  pravdivé.
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Používa  sa  na  klamanie.  Je  tu  na  to,  aby  zmiatol  a  zmiatol  večnú  podstatu  a  oddelil  ju  od  
vašej  mysle.  Na  tom  je  založený  celý  právny  systém.  (…)

“Neurobili  sme  nič  extra,  len  sme  zaregistrovali  (s  dokumentmi  OPPT),  čo  JE,  a  tým  
sme  rozbili  nezákonný  systém,  ktorý  bol  vytvorený  na  ovládanie,  kradnutie  a  
zotročovanie  bytostí.

Preto,  ak  čítate  dokumenty  OPPT,  pochopte,  že  my  máme  len  evidované,  
evidované  (zapracované  do  zákona)  to,  čo  je  od  začiatku  a  ak  to  chce  niekto  vyvrátiť,  tak  
do  toho,  urobte  to  podrobne,  bod  po  bode ...  Tvrdíme,  že  človek  je  vlastníkom  vlastného  
tela  a  mysle  a  tieto  spisy  treba  čítať  „srdcom“.  Právny  jazyk  je  kódex.

(…)

Každý,  kto  rozumie  právnickým  jazykom,  presne  vie,  že  sa  im  zrútil  celý  svet.

Kto  by  to  mal  schváliť?  Ak  áno,  dobre,  urobte  to  úmyselne,  vedome,  
dobrovoľne.  Ale  ako  sa  cítite,  keď  hovorím:  „Vlastním  tvoje  telo,  tvoju  myseľ  a  vieš  
čo?  "Všetko,  čo  vytvoríš,  je  moje."  Čo  vám  to  robí?  (Nakoľko  je  to  podľa  vás  pravdivé?)

To  je  veľmi  zaujímavé,  pretože  veľa  ľudí  očakáva,  že  právny  systém  potvrdí,  prijme  
a  zapečatí  skutočnosti,  ktoré  boli  vytvorené  pre  našu  kontrolu.  Bude  to  chvíľu  trvať.  
Kto  by  sa  však  odvážil  spochybniť  tvrdenie,  že  človek  je  vlastníkom  vlastnej  mysle  a  tela?

Niektorí  však  využili  dobrú  vôľu  väčšiny  a  vybudovali  systém,  ktorý  slúžil  na  
ovládanie,  klamanie,  zneužívanie  a  udržiavanie  ostatných  hlúpych.

rozpoznať  a  ktoré  boli  tak  dlho  skryté.  Večné  esencie  zohrávali  úlohu  pri  vnímaní  
zla  a  zla,  alebo  dokonca  ako  James  Bonds  Prvotného  Zdroja.  Ale  všetci  sme  stvorení  z  
rovnakých  večných  „vecí“.  Základy  sa  nikdy  nezmenili."

Právny  jazyk  bol  preto  rozbitý  preprogramovaním  v  dokumentoch  OPPT.  Ich  
používanie  slov  je  veľmi,  veľmi  zvláštne.  Absolútne  to  súvisí  s  energiami  a  v  podstate  
rozkladá  právny  systém,  čím  sa  stáva  zbytočným...  treba  ich  čítať  „srdcom“,  nielen  mysľou.

Samozrejme,  veľa  ľudí  sa  pýta,  aký  druh  autority  to  všetko  schválil.

(…)
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•  Nový  komentár  [192]

[23]  [23]  [23]  [23]
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Je  za  pravdou  sila?

Stĺpec:

„V  prvom  rade  to  nebola  len  moja  práca.  Mnoho,  mnoho  tvorov  na  nich  pracovalo,  mnoho,  
mnoho  rokov.  Chcel  by  som  uznať  a  vyjadriť  svoju  večnú  vďačnosť,  že  všetka  táto  energia  sa  
spojila  v  PRÍTOMNOSTI.“

(Vo  svetle  vyššie  uvedeného  odporúčame,  aby  ste  si  znovu  prečítali  Informáciu  o  likvidácii  bánk  
a  „vlád“  Publikácia  OPPT  [27] . )

O  rozmeroch  hry

Zdieľam:

Doteraz.

Správnosť  dokumentov  OPPT  potvrdilo  viacero  medzinárodných  právnikov.  V  našom  
ďalšom  článku  si  ukážeme,  ako  sily  mimo  OPPT  podnikajú  kroky  na  jeho  odstránenie.  Sily,  ktoré  
už  dlho  videli,  že  niečo  nie  je  v  poriadku,  ale  nemali  právne  zázemie,  aby  mohli  konať.

„Máme  ÚDAJE,  že  „krajiny“  sú  v  skutočnosti  registrované  veľké  korporácie.  Väčšina  bola  
zaregistrovaná  vo  Washingtone  alebo  New  Yorku  a  v  Spojených  štátoch  v  Londýne.  Teraz  bude  
rad  na  nich,  aby  pod  prísahou  vypovedali  a  zdokumentovali,  že  nie  sú  korporácie,  ale  vláda  
svojho  ľudu.  Potom  by  sme  jasne  videli.  Ale  neurobia  to,  pretože  spreneverené  peniaze,  papiere,  
ich  aktíva  sú  zaznamenané  v  podnikovom  systéme.“

O  spoločnostiach

Novinky,  články  [20]

„Sme  v  záverečnej  hre.  V  blízkej  budúcnosti  nás  čaká  ešte  niekoľko  vecí.  D.,  vo  veci  Odstraňovanie  
okov  [191] .  Pomerne  veľký  chaos  je  v  tzv  za  „oponou“,  v  radoch  „veľkých  čarodejníkov“.  Ptw  (moci,  
ktoré  boli  kedysi  mocnými  bankármi)  sú  len  makléri.  Nie  sú  skutočnými  čarodejníkmi  za  oponou,  
nevybudovali  fungujúci  otrokársky  systém.  Ptw  boli  v  tom  celom  bábky,  alebo  nanajvýš  makléri.  
Samozrejme,  zarobili  na  tom  skvele,  aspoň  v  porovnaní  s  tým,  čo  sme  dostali  my.“
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V  krátkosti,  18.  apríla  2013  dostal  Brian  Kelly  list  od  Swissinda.  Swissindo  je  na  
jednej  strane  správcom  aktív  so  švajčiarsko-indonézskymi  záujmami  (s  úžasným  
historickým  pozadím,  v  tomto  smere  odporúčame  HISTÓRIU  BANKY  [193]  c.  štúdia  
publikácie.),  Alebo  v  podstate  ide  o  samotnú  indonézsku  kráľovskú  rodinu.  Ešte  raz  
odporúčame  prelistovať  vyššie  uvedenú  prezentáciu,  ktorá  popisuje,  ako  pred  tisíc  
rokmi  vznikali  prvé  banky  na  svete  a  ako  sa  dostali  do  kontaktu  s  templárskymi  
rytiermi.  s  Vatikánom,  európskymi  elitnými  rodinami,  čínskou  ríšou,  „kráľovským  
šľachtiteľským  programom“  a  akú  úlohu  zohrali  najmä  pri  hromadení  a  uchovávaní  
zlata  prúdiaceho  zo  Západu  na  Východ.

Mali  by  ste  vedieť,  že  neexistujú  žiadne  tajné  alebo  dôverné  materiály  
súvisiace  s  OPPT,  všetky  dokumenty  ovplyvňujúce  komunitu  –  „malých“  7,1  
miliardy  ľudí  –  sú  verejné.  Ak  sa  pozriete  na  OPPT  [1]  logo,  okrem  zodpovednosti  
a  zodpovednosti  je  dôležitým  princípom  aj  transparentnosť.  Nemalo  by  sa  teda  
čudovať,  ak  občas  môžeme  nakuknúť  do  korešpondencie  celých  „veľkých  psov“.  
Predtým  to  nebolo  typické....

Trochu  odbočka

Nižšie  citujeme  z  blogovej  stránky  Briana  Kellyho,  jedného  z  „hlavných  
novinárov“  hnutia  OPPT  (teraz  OP)  (hoci  OPPT  nikdy  nemal  posty  ani  lídrov).

Možno  ste  nikdy  nepočuli  o  programe  „chovu  kráľovnej“.  No,  stalo  sa  to,  že  
okolo  roku  1750  sa  kráľovské  rodiny  sveta  dohodli,  že  ich  členovia  sa  odvtedy  
budú  vydávať  len  medzi  sebou.  Do  programu  sa  zapojilo  128  elitných  
šľachtických  rodín,  kde  ich  prvorodení  synovia/dcéry  pokračovali  v  
„superšľachtení“  prostredníctvom  šľachtických  manželstiev.  (Prečo  to  bola  záhada

•  1556  čítaní

Spomenuli  sme  to  už  skôr,  aby  sme  opísali,  aké  medzinárodné  sily  podporujú  
OPPT  nadobudnutím  účinnosti  [4]-nariadení.
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OSN

Plán  bol  skutočne  dobre  mienený,  jeho  účelom  bolo  uhladiť  cestu  rozvoja  ľudstva  
a  zlepšiť  jeho  materiálne  a  životné  podmienky.

Realizácia  projektu  z  roku  1928  bola  nateraz  „odložená“,  stavbu  
potrebnú  na  jej  prevádzku  nebolo  možné  postaviť  podľa  plánov.

Deväť  z  najvýznamnejších  kráľovských  rodín  (reprezentujúcich  rôzne  regióny  
sveta)  sa  zaviazalo  realizovať  plán.  V  roku  1928  pozval  M1  (narodený  v  Indonézii)  
predstaviteľov  pôvodných  128  rodín  na  ostrov  Jáva.  Práve  tu  napokon  podpísali  
dokumenty,  ktorými  M1  spravovala  väčšinu  ich  majetku.  Vtedy  sa  spustil  program  s  
názvom  „Plán  odborníkov“.

Čo  to  robí  Boh,  medzitým  zasiahla  svetová  hospodárska  kríza  (samozrejme  nie  
náhodou),  v  dôsledku  ktorej  sa  Amerika  –  a  mnohé  ďalšie  krajiny  sveta  –  ekonomicky  
zrútila.  Ekonomická  kríza  bola,  samozrejme,  dielom  bankárskej  elity,  ktorá  chcela  inak  
formovať  osud  ľudstva.  (Môžeme  sa  o  tom  dočítať  aj  z  iných  zdrojov.)  Keďže  by  nebolo  
„dobré“  udržiavať  otroctvo  a  existovali  oveľa  efektívnejšie  prostriedky,  zmenili  metódy.

Podľa  plánov  bolo  potrebné  vytvoriť  medzinárodný  orgán,  ktorý  by  dal  rovnaké  
práva  národom,  koordinoval  ich  vzostup,  vykonával  spravodlivosť  v  ich  
kontroverzných  prípadoch  a  organizoval  distribúciu  bohatstva  nahromadeného  v  
priebehu  storočí  (ale  v  podstate  stál  na  mieste).  na  celom  svete.

Plán

je  to  pre  nich  také  dôležité,  keď  ľudskú  hodnotu  nepredstavuje  ani  krv,  ani  DNA,  ale  
duch,  ale  to  je  náhodné).  Podľa  jednoduchej  aritmetiky  64,  potom  32,  16  atď.  v  
nasledujúcich  generáciách.  V  programe  pokračoval  potomok  číslo  1  a  po  siedmich  
generáciách  sa  v  roku  1900  narodil  Egy“.  Bol  kráľom  kráľov,  ktorý  zastupoval  všetkých  
ostatných  vznešených  kráľov.  Hovorí  sa  mu  aj  M1,  podľa  anglického  slova  money.  Je  
hlavným  správcom  kráľovských  rodín.  Okolo  roku  1920-21  začali  rodiny  zverovať  správu  
svojho  majetku  M1.

V  roku  1928  to  bol  prvý  seriózny  a  dobre  mienený  plán  na  oslobodenie  zaostalých  
národov  sveta  z  otroctva,  ale  vtedajšie  politické  štruktúry  by  na  to  neboli  vhodné.
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Vzhľadom  na  počiatočné  „úspechy“  EÚ  sa  približne  od  roku  2015  plánovalo  aj  vytvorenie  
Ázijskej  a  Africkej  únie  ako  mocenského  nástroja  na  likvidáciu  národných  štátov.

Hoci  jeho  rodina  bola  zbavená  priameho  práva  vládnuť  svojej  krajine,  on  stále  lipne  
na  účele  rodiny  po  stáročia  a  je  jedným  z  najmocnejších  ľudí  na  svete.  Pamätajte,  že  
je  to  M1,  „finančný  manažér“,  zodpovedá  za  svetové  bohatstvo.  Je  jedným  z,  ak  nie  
hlavným  „hovorcom“  OSN.

Vedúci  kráľovského  šľachtiteľského  programu  (M1)  splnomocnil  OSN.  (samozrejme,  
organizáciu  formálne  založili  lídri  krajín  s  medzinárodnými  dohodami).  Musela  byť  
vytvorená  finančná  organizácia,  ktorá  by  koordinovala  sieť  svetových  bánk.  To  by  bola  
BIS  [194]  (Bank  of  International  Settlement  -  všetky  banky  pod  ňou  pôsobili,  kým  OPPT  
nezlikvidoval  aj  BIS).  Bola  vytvorená  Svetová  banka,  ktorá  by  kontrolovala  používanie  
peňazí  a  vydávanie  hotovosti.  FED  (Federal  Bank  of  America),  MMF,  Haagsky  súd  určený  
na  riešenie  medzinárodných  právnych  sporov,  EÚ  atď.,  atď.,  vznikli  pred  niekoľkými  rokmi.  
Základná  štruktúra  bola  vybudovaná  s  úplne  dobrými  úmyslami,  medzinárodní  bankári  (a  
ich  skutoční  páni  za  oponou)  krok  za  krokom  dokonale  korumpovali  všetky  organizácie,  
pôvodný  zámer,  kapitál,  sa  pretransformoval  z  inštitucionálnej  štruktúry  v  prospech  
ľudstva  na  systém  ktorý  „legalizuje“  organizovaný  útlak  ľudstva.  Má,  samozrejme,  dobre  
mienené  iniciatívy,  ale  tie  sú  teraz  buď  skorumpované,  alebo  hrajú  úplne  okrajovú  úlohu.

Podľa  niektorých  výskumov  drží  väčšinu  skutočných  svetových  zásob  zlata  (vo  
Švajčiarsku,  Indonézii  a  na  iných  miestach).

Titul  M1  momentálne  drží  pán  Sino,  hlava  indonézskej  kráľovskej  rodiny.

Jedným  z  hlavných  cieľov  stále  bolo  oslobodiť  zotročené  národy  sveta  a  zabrániť  
tomu,  aby  bol  svet  opäť  spustošený  vojnou.  Niet  divu,  že  sa  to  nepáčilo  všetkým?

Stalo  sa  tak  až  po  skončení  druhej  svetovej  vojny,  organizácia  dostala  názov  
Organizácia  spojených  národov  (žiaľ,  niektorí  nespokojní  bankári  a  elitné  rodiny  sa  na  
projekte  usadili  už  vtedy,  takže  konečný  výsledok  bol  ďaleko  od  toho,  čo  sa  začalo,  ale  
zatiaľ  uvidíme  plán).  Na  vrchole  hierarchie  by  bol  jeden  národ,  každý  s  jedným  hlasom,  a  
o  všetkom,  čo  ovplyvňuje  ľudstvo,  by  sa  rozhodovalo  spoločne.

O  týchto  udalostiach  a  ich  skutočnom  pozadí  sa  môžeme  dozvedieť  z  
nespočetných  zdrojov,  mnohí  môžu  niektoré  detaily  na  základe  iných  údajov  „poznať“  inak,  
zatiaľ  sa  do  veci  nepúšťajme.
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Vyššie  uvedený  príkaz  poskytuje  plnú  finančnú  podporu  ozbrojeným  silám  OSN  na  
implementáciu/podporu  právne  záväzného  VOJENSKÉHO  ROZKAZU  UCC  č.  2012096074  
OPPT,  ktorý  nariaďuje  zajatie  všetkých  jednotlivcov,  ktorí  udržiavajú,  podporujú,  
pomáhajú  a  prevádzkujú  otrokársky  systém  zhabanie  ich  majetku,  ľudského  života  alebo  
bez  poškodenia  fyzickej  integrity.

Ako  sme  spomínali,  cieľom  rodiny  Kráľa  kráľov  je  už  stáročia  proklamované  
pozdvihnutie  ľudstva.  Videli,  kam  smeroval  ich  zámer  zlepšiť  sa,  aké  sily  vstúpili  do  
ringu  a  ako  zmenili  organizácie  vytvorené  na  pomoc  ľuďom  vo  svoj  prospech.

Výkonný  príkaz  OSN  č.  104333  alebo  pole  pôsobnosti

Pán  Sino  (M1)  vo  svojom  liste  kontaktoval  Briana  Kellyho  a  informoval  ho,  že  jeho  
právnici  potvrdili,  že  platný  UCC  OPPT  [5]  tvrdí  a  SWISSINDO  by  chcelo  silou  a  peniazmi  
podporiť  implementáciu  uvedených  zákonov  na  celom  svete.

Ich  cieľom  je  pomôcť  večnej  podstate,  teda  ľudskému  duchu,  znovu  získať  nezávislosť  od  
systému.

Základom  je,  že  plán  indonézskej  kráľovskej  rodiny  je  stále  rovnaký  a  ich  moc  a  
vplyv  sú  aj  dnes  veľmi  veľké.

V  prvom  rade  si  treba  ujasniť,  že  OPPT  nekontaktoval  SWISSINDO,  ale  naopak.  Neuzavreli  
žiadnu  zmluvu  o  spolupráci.

Čo  má  Swissindo  spoločné  s  OPPT?

Keďže  pán  Sino  presne  vie,  že  dekrét  sa  dostáva  k  adresátom  len  veľmi  pomaly  cez  v  
súčasnosti  strašne  pomalý  a  skorumpovaný  systém  OSN,  informoval  priamo  osn  maršála  
každej  krajiny  (alebo  zodpovedajúceho  vodcu  pod  jurisdikciou  OSN).  Za  vnútorný  
poriadok  armády,  požiarnu  ochranu  atď.,  je  v  USA  zodpovedný  Provost  Marshal.

Ale  indonézska  rodina  už  po  stáročia,  cez  rôzne  obdobia,  vojny  a  krízy,  vie,  ako  
zachovať  bohatstvo,  ktoré  jej  bolo  zverené.  Až  v  minulom  storočí  sa  ich  niekoľkokrát  
pokúsili  ukradnúť  a  oklamať,  väčšinou  s  menším  ako  väčším  úspechom.  (Možno  si  
mnohí  pamätáte,  že  minulý  rok  americká,  potom  narýchlo  prichádzajúce  čínske  a  
ruské  flotily  defilovali  pri  ostrovoch  Indonézie  s  manévrami  nazývanými  vojenské  
cvičenia.  Bohatstvo  nakoniec  zostalo  tam,  kde  je,  teda  podľa  Heather  nie  je  tam,  kde  
si  chlapci  myslia,  že  je.)
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Cieľ

Malo  by  byť  známe,  že  nejde  o  záležitosť  OPPT,  aj  keď  Brian  Kelly  poslal  menovaným  
aj  list,  že  „áno,  vieme  o  tom“.  Keďže  nejde  o  žiadnu  malú  operáciu,  Kelly  chápe,  že  na  
realizácii  plánu  sa  momentálne  pracuje  podľa  jednotlivých  krajín  –  po  tom,  čo  si  všetci  
overia  pravosť  dokumentov.

Je  tiež  dôležité  vedieť,  že  aj  v  prípade ,  že  nebude  implementovaná  spomínaná  
vyhláška  OSN,  starý  systém  z  viacerých  dôvodov

Ďalšou  otázkou  je,  na  čo  doteraz  slúžila  superarmáda  pôvodne  vytvorená  na  
ochranu  Spojených  štátov.  Keď  sme  počuli,  že  USA  diktujú  OSN,  mali  by  sme  vedieť,  že  to  
nikdy  nebol  Kongres  ani  prezident,  ale  predstavitelia  síl,  ktoré  ich  kontrolujú.

Ako  sa  veci  majú  teraz?

Existujú  vyššie  ciele  ako  len  boj  o  naše  každodenné  prežitie.

Čo  potrebujete  vedieť:  samotná  armáda  USA  je  pod  právomocou  OSN  –  hoci  sa  často  
zdalo,  že  OSN  je  len  služobníkom  USA,  nie  je  to  tak.  V  medzinárodných  záležitostiach  sa  
armáda  USA  riadi  rezolúciami  OSN,  samostatne  môže  konať  iba  v  situáciách  sebaobrany.

Mocenské  vzťahy

V  iných  krajinách  bol  upovedomený  vrchný  veliteľ  armády  a  vrchný  veliteľ  trestnice.

za  jej  organizáciu  a  riadenie  vnútornej  justície  (polície).  US  Provost  Marshal  
je  jedinou  osobou,  ktorá  môže  zadržať  samotného  prezidenta.

Hlavným  cieľom  akcie  nie  je  potrestať  bývalých  mocných.  Človek  trvá  na  treste  len  
vo  veľmi  poníženom  duševnom  rozpoložení  (pozri  existujúci  právny  systém  
niektorých  krajín).  'Zlí  chlapci'  môžu  byť  rehabilitovaní  a  posadení  na  lavičku.  Ide  o  to,  
že  už  netrápia  tých,  ktorí  chcú  budovať  svoju  budúcnosť  a  budúcnosť  svojich  detí.

Tatári  nešoférujú,  nikde  na  tejto  planéte  sa  toho  veľa  nedá  schovať.  Ako  už  bolo  
spomenuté,  vo  svete  je  na  rôznych  úrovniach  veľa  vojenských  dôstojníkov,  
policajtov,  spravodajských  dôstojníkov,  sudcov  atď.  čakal  na  priaznivý  obrat,  ktorý  
nastal  teraz.

Čo  ak  nie?
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Konečná  hra  bánk  a  „vlád“.

Stĺpec:

„Majitelia“  systému  o  veci  samozrejme  vedia  a  nemôžu  (ani  zákonnými,  ani  inými  
prostriedkami)  nezmeniteľné  zabrániť.  Systém  je  však  stále  v  pohybe,  v  skutočnosti

Zdroj:  UN-SWISSINDO  -  OPPT  As  I  Understand  It  [195]

Stručné  informácie  o  udalostiach  súvisiacich  s  OPPT

Stále  viac  ľudí  na  Zemi  si  uvedomuje  radikálne  zmeny,  ktoré  ovplyvňujú  banky,  
„vlády“  a  veľké  korporácie.  Konkrétnejšie  o  OPPT  [4 ]  CKÚ  [5]  (Jednotný  obchodný  
zákonník)  im  zrušil  prevádzkovú  licenciu,  zmrazil  hlavné  účty  a  zhabal  ich  väčšie  
zásoby  drahých  kovov  (pozri  naše  predchádzajúce  články).

Zdieľam:

Faktom  však  je,  že  ak  by  veci  urýchlili,  chalani  by  zožali  veľký  potlesk.  O  7  miliárd  ľudí  by  
si  zbilo  dlane  do  červena...

určite  sa  čoskoro  zapustí  do  betónu.  S  pomocou  OSN  zástupcovia  OPPT  nerátali.

•  5993  prečítaní

Novinky,  články  [20]
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Citujeme  zo  včerajšieho  listu  prijatého  na  jednej  z  webových  stránok,  ktoré  
informujú  o  udalostiach  OPPT:

Napriek  tomu  by  sa  banky  a  vlády  stále  držali  starej  schémy,  len  v  
prípade,  že  by  sa  stal  zázrak  (nestane  sa),  ich  páni  ich  zachránia  (nevedia)  a  
nemôžu  robiť  nič  iné. ,  keďže  na  takúto  situáciu  nemajú  operačný  plán.  Mnoho  ľudí  
v  očakávaní  budúcnosti  opúšťa  región  alebo  krajinu,  tí  optimistickejší  sa  snažia  
nájsť  extra  zdroje  s  novými,  „geniálnymi“  nápadmi  (napr.  cyperský  prípad),  mnohí  
predávajú  svoje  „majetok“,  no  stále  sa  snažia  robiť  to,  čo  chcú.  vedieť  ako  robiť.

http://i-uv.com/freedom-stories/  [128]

Posledne  menovaná  publikácia,  ktorú  možno  voľne  reprodukovať,  sa  často  
umiestňuje  v  blízkosti  bankomatov  a  distribuuje  sa  zamestnancom  alebo  ľuďom  
na  ulici.  Dôležité  je,  že  nejde  o  urážku,  ale  o  informáciu,  keďže  bývalé  servery  
systému  (ktoré  si  stále  myslia,  že  sú)  o  zmenách  informované  neboli.  Informácie  
však  odovzdajú  svojim  šéfom,  ktorí  urobia  to  isté,  a  nakoniec  si  právnici  vyhľadajú  
platnosť  príslušných  predpisov  UCC  –  pokiaľ  im  šéfovia  nepovedia,  že  je  to  
zbytočné,  už  vedia,  čo  sa  stalo...

Jednotlivci  používajúci  dokumenty  OPPT  dosiahli  na  celom  svete  vážne  
výsledky  v  informovaní  zamestnancov  bánk,  súdov  a  štátnej  správy,  ochrane  
ich  práv,  oddlžovaní  a  vzájomnom  informovaní  sa  o  dianí.

Trochu  odbočka

Systém  praská  zhora,  rozpadá  sa,  no  ako  dlho  proces  potrvá,  závisí  aj  od  
jednotlivcov.  Obyvatelia  krajín  predtým  informovaných  o  záležitostiach  OPPT  
(keďže  majú  priamy  prístup  k  pôvodným  materiálom  v  anglickom  jazyku)  zdvorilo  
informovali  zamestnancov  „vlád“,  bánk,  súdov  a  výkonných  spoločností,  ktoré  
budú  na  mesiace  zrušené.  Zdvorilé  oznámenia ,  [12]  a  obežníka  o  likvidácii  bánk  
a  vlád  [27]poslaním,  faxovaním  a  e-mailom  jednotlivej  publikácie.  (To  druhé,  
Koniec  otroctvu!  Povedz  to  aj  ostatným!  Odporúčame  ho  použiť  na  základe  popisu  
na  strane  [18] .)

vidno,  že  chamtivosť  tak  trochu  prebrala:  snažia  sa  zrýchleným  tempom  
hádzať  „pohľadávky“,  pričom  sa  snažia  zostať  v  hre  prijímaním  nových,  zdanlivo  
nápomocných  „riešení“.

Pomaly  sa  však  varí  posledná  ich  káva.
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V  blízkej  budúcnosti  si  z  našej  webovej  stránky  môžete  stiahnuť  Zdvorilé  oznámenie  
so  vzormi  sprievodných  listov  a  používateľskými  príručkami  na  riešenie  jednotlivých  
prípadov,  ktoré  si  vyžadujú  serióznejšiu  prípravu.

Tých,  ktorí  majú  obavy,  čo  sa  stane  s  ich  vlastnými  peniazmi  uloženými  v  banke,  
ubezpečujeme,  že  sa  im  nič  nestane.

V  mnohých  krajinách  je  bežnou  praxou,  že  bankoví  úradníci  posielajú  desiatky  
takýchto  informatívnych  listov  a  doporučených  listov  s  niekoľkými  úvodnými  riadkami  
a  odkazmi  na  ich  firemné,  ale  individuálne  e-mailové  adresy  (teda  jednu  pre  každého  
jednotlivca,  nie  ako  spam) .  Slušne,  na  vzdelávacie  účely.  Odporúčame,  aby  informácie,  
Koniec  otroctva!  Informujte  aj  ostatných!  Urobte  to  podľa  popisu  na  strane  [18] .

Ešte  menšia  obchádzka:

A  teraz  sa  pozrime,  kde  je  zariadenie?

http://briankellysblog.blogspot.hu/2013/05/westpac-bank-rep-admits  
knowledge-of.html  [197]

„Práve  keď  som  prišiel  z  WESPAC  BANK  (Austrálčan),  potreboval  som  vložiť  peniaze  
na  svoju  kreditnú  kartu  (áno,  mal  som  im  dať  Zdvorilé  upozornenie,  ale  musel  som  
si  požičať  auto  a  spoločnosť  neprijíma  hotovosť).  Každopádne,  keď  som  zaplatil,  
pokladníčka  oznámila,  že  systém  na  mojom  účte  uviedol  „recenziu“  a  prosím,  aby  
som  sa  porozprával  s  jedným  z  jej  kolegov.  Bol  som  zvedavý,  zaujatý,  keďže  som  
vedel,  že  mu  túto  likvidačnú  vec  aj  tak  spomeniem  –  no  musel  som  chvíľu  počkať.  
Nakoniec  sme  si  sadli,  pani  pozrela  na  monitor  a  povedala,  že  (na  základe  histórie  
môjho  účtu)  mi  môžu  vydať  inú  kreditnú  kartu.  "Áno?"  Spýtal  som  sa:  "Hoci  celý  
finančný  systém  kolabuje  a  banky  sú  v  likvidácii,  stále  ponúkajú  služby  navyše?"  Pani  
sa  stiahla,  prekvapená  tým,  čo  počula,  ale  odpovedala  „áno“.  Tak  som  sa  spýtal,  či  vie  
o  likvidácii  bánk,  na  čo  odpovedal:  „áno,  viem  o  tom“...  Takže  deti  tu  už  vedia,  čo  sa  
deje  na  pobočkách  na  predmestí.“

Nie  sú  to  materiály,  ktoré  stačia  na  to,  aby  sa  páčili.  Boli  vytvorené  preto,  aby  si  jednotlivci  
mohli  pomáhať  navzájom  aj  sami  sebe.

Viac  o  tom  napíšeme  neskôr.

Leták  o  exekúcii  v  maďarčine  pochádza  z  webovej  stránky  OPPT-IN,  http://
i  uv.com/hungarian-translation-of-foreclosure-flyer  Dá  sa  stiahnuť  z  [19] .
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50  otázok,  ktoré  vám  pomôžu  oslobodiť  
myseľ

Zdieľam:

Je  ich  zodpovednosťou  veci  vyšetriť  skôr,  ako  spôsobia  škodu.  Už  za  nimi  nestojí  
firma,  organizácia  ani  úrad.

•  4591  prečítaní

Novinky,  články  [20]

Iróniou  osudu  je,  že  drvivá  väčšina  zamestnancov  bánk,  štátnej  správy,  systému  
právnych  služieb  a  príbuzných  inštitúcií  je  tiež  väzňami  veveričieho  kolesa  a  majú  
právo  vedieť,  že  obraz  sa  zmenil,  nie  sú  žiadne  dlhy,  nie  je  tam  žiadne  otroctvo.

•  Nový  komentár  [198]

Stĺpec:

Konečne  sa  môžeme  zobudiť.  Dobré  ráno  všetkým!

Nepracujeme  proti  systému,  nevyvolávame  problémy,  len  informujeme  jednotlivcov,  
ktorí  neboli  informovaní  o  medzinárodných  právnych  udalostiach.  Ide  o  individuálne  
informácie,  nie  o  národnú  iniciatívu.

Pre  istotu:

Stojíme  pred  pokojným  prechodom,  pri  bráne  zmysluplnejšieho  veku,  v  ktorom  
môžu  ľudské  hodnoty,  schopnosti,  súdržnosť,  individuálna  zodpovednosť  a  
kreativita  opäť  nájsť  priestor  a  kde  môžeme  využiť  svoju  slobodu  a  naše  doteraz  
skryté  zdroje  na  dosiahnutie  nových ,  konštruktívne  ciele.
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3.  Ak  je  život  taký  krátky,  prečo  robíme  toľko  vecí,  ktoré  sa  nám  nepáčia  –  a  prečo  
nerobíme  toľko  vecí,  ktoré  milujeme?

9.  Do  akej  miery  ste  doteraz  ovládali  svoj  život,  kde  ste  teraz?  10.

7.  Robíš  to,  čomu  veríš,  alebo  si  spokojný  s  tým,  čo  robíš?

2.  Čo  je  horšie:  zlyhať  alebo  sa  nikdy  nepokúsiť?

8.  Ak  by  bol  priemerný  vek  človeka  40  rokov,  ako  by  ste  žili  inak

urobili  by  ste  viac  ako  to,  čo  ste  urobili?

Váš  život?

4.  Keď  si  to  všetko  povedal  a  urobil,  povedal  si  to

Čoho  sa  bojíš  viac?  Robiť  veci  dobre  alebo  robiť  dobré  veci?

na  svete?
5.  Akú  jednu  vec  by  ste  najradšej  zmenili  a

Na  nižšie  uvedené  otázky  neexistujú  správne  alebo  nesprávne  odpovede

zbohatnúť?

1.  Koľko  by  ste  mali  rokov,  keby  ste  nevedeli,  koľko  máte  rokov?

6.  Ak  by  šťastie  bolo  národnou  menou,  akú  prácu  by  ste  robili?
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11.
Všetci  začnú  kritizovať  vášho  blízkeho  priateľa,  ale  nevedia,  že  je  to  váš  blízky  
priateľ.  Kritika  je  nevkusná  a  nespravodlivá.

Ak  by  ste  sa  museli  presťahovať  do  iného  štátu  alebo  krajiny,  kam  by  
ste  sa  presťahovali  a  prečo?  20.

Chceli  by  ste  radšej  zabudnúť  na  všetky  svoje  staré  spomienky  alebo  nechcete  
nové?  27.

Boli  ste  niekedy  s  niekým  bez  toho,  aby  ste  povedali  niečo  zvláštne,  
a  keď  ste  odišli,  mali  ste  pocit,  že  ste  mali  najlepší  rozhovor  vo  svojom  živote?  35.

Naplnil  sa  už  váš  najväčší  strach?  29.

Ak  by  ste  mohli  dať  jednu  radu  novorodencovi,  aká  by  to  bola?  12.  13.

Boli  by  ste  radšej  ustarostený  génius  alebo  veselý  prosťáček?  22.

Záleží  na  tom  aj  teraz?  30.

Ste  typ  priateľa,  ktorého  by  ste  chceli  za  priateľa?

Kedy  ste  sa  naposledy  cítili  vášnivo  a  nažive?  32.

Videli  ste  niekedy  šialenstvo,  ktoré  ste  neskôr  interpretovali  ako  
kreativitu?  15.

Ak  ste  to  ešte  nedosiahli,  čo  môžete  stratiť?  34.

Ako  to,  že  veci,  ktoré  vás  robia  šťastnými,  nerobia  šťastnými  iných  ľudí?  
17.

Prečo  si  najviac  vďačný?  25.  26.

Obedujete  s  tromi  ľuďmi,  ktorých  si  vážite  a  obdivujete.

Držíte  niečo,  čoho  by  ste  sa  mali  pustiť?  19.

Existuje  šanca  zistiť  pravdu  bez  opýtania?  28.

Prečo  náboženstvá,  ktoré  hlásajú  lásku,  spôsobujú  toľko  vojen?

Čo  robíš?

Stlačíte  niekoľkokrát  tlačidlo  výťahu?  Naozaj  si  myslíš,  že  to  potom  bude  
rýchlejšie?  21.

Pamätáte  si,  ako  ste  boli  pred  5  rokmi  veľmi  nahnevaní?

Porušili  by  ste  zákon,  aby  ste  zachránili  milovaného  človeka?  14.

prečo  si  TY?  23.

Aká  je  tvoja  najšťastnejšia  spomienka  z  detstva?  Čím  je  taký  výnimočný?  31.

Ak  nie  teraz,  tak  kedy?  33.

Čo  viete,  čo  robíte  inak  ako  ostatní?  16.

čo  je  horšie?  Keď  sa  váš  dobrý  priateľ  odsťahuje,  alebo  keď  sa  rozídete  s  24.  dobrým  priateľom,  ktorý  býva  blízko  vás?

Čo  je  jedna  vec,  ktorú  ste  ešte  neurobili  a  ktorú  naozaj  chcete  
urobiť?  Čo  ťa  drží  späť?  18.
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Rozhodnutie  o  slobode

Chceli  by  ste  radšej  menej  pracovať  alebo  robiť  viac  toho,  čo  vás  baví?  39.

Kedy  ste  naposledy  venovali  pozornosť  svojmu  dýchaniu?  
48.

Ak  sa  učíme  zo  svojich  chýb,  prečo  sa  potom  bojíme  robiť  chyby?  46.

Zdieľam:

Ak  by  ste  vyhrali  sto  miliónov  forintov,  dali  by  ste  výpoveď?  38.

Čo  by  ste  urobili  inak,  keby  ste  vedeli,  že  vás  nikto  nebude  súdiť?  47.

Kedy  ste  sa  naposledy  pustili  do  niečoho,  v  čo  ste  naozaj  verili?

Spomenieš  si  o  5  rokov,  čo  si  robil  včera?  A  čo  predvčerom?  Alebo  ten  pred  
tým?  50.

•  3504  prečítaní

Máte  niekedy  pocit,  že  ste  tento  deň  prežili  stokrát?  40.

Čo  máš  rád?  Prejavuje  sa  táto  láska  vo  vašich  súčasných  činoch?  49.

•  Nový  komentár  [199]

Boli  by  ste  ochotní  skrátiť  si  dĺžku  života  o  desať  rokov,  keby  ste  vedeli,  že  
budete  úžasne  príťažliví  a  slávni?  43.

Otázka  znie:  Ako  ich  privádzate  k  sebe  alebo  dovoľujete  iným,  aby  vám  ich  
priniesli?

Keby  ste  vopred  vedeli,  že  každý,  koho  poznáte,  zajtra  41.  zomrie,  koho  by  ste  dnes  navštívili?  42.

My  robíme  rozhodnutia.

36.

Kedy  je  čas  prestať  sledovať  riziká  a  odmeny  a  ísť  vpred  správnym  spôsobom?  
45.

Novinky,  články  [20]

Bezpochyby,  existuje  spôsob,  ako  zistiť,  čo  je  dobré  a  čo  zlé?  37.

Aký  je  rozdiel  medzi  byť  nažive  a  byť  skutočne  nažive?  44.

Stĺpec:
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Hlavným  účelom  odčerpávania  energie  nie  je  získať  viac  energie,  ale  oslabiť  jej  zdroj  a  
natrvalo  pripútať  vašu  pozornosť.

Ako  sme  už  opísali,  hlavným  cieľom  ptw  (powers  that  were)  nebolo  len  získať  čo  najviac  
peňazí.  OPPT  im  má  generovať  peniaze  [4]  pred  jeho  príchodom  prebehlo  cvičenie  
zápästia.  V  prípade  potreby  podľa  vlastných  pravidiel  alebo  ich  ignorovania  vytlačili  ešte  
niekoľko  áut.

Sme  zdrojmi  všetkých  existujúcich,  vytvorených  hodnôt

Naťukali  do  počítača  nejaké  čísla.  To  je  všetko.  Vedeli  však  aj  to,  že  to  nie  je  nič,  žiadna  
hodnota.  To  sme  potrebovali.  Ľudia,  ktorí  hrajú  na  nižších  úrovniach,  udržiavajú  systém  
v  chode  a  často  ani  netušia  o  podstate  hry,  dosiahli  prekvapivo  dobré  príjmy,  a  tak  v  nás  
vytvorili  ilúziu,  že  áno,  všetko  je  o  peniazoch,  ale  celá  vec,  ktorá  existuje  tisíce  rokov,  je  
teraz  „stala  sa  prirodzenou“,  ale  skutočným  účelom  každého  hierarchického  systému  bez  
základu  autority  bolo  kontrolovať  energiu  a  pozornosť  a  udržiavať  jej  zdroje  v  zraniteľnej  
pozícii. .

Napíšeme  o  nich  v  inom  článku.

Kto  má  peniaze,  má  moc

Z  toho  vyplýva,  že  v  každom  veku  a  v  akejkoľvek  situácii  je  naším  najdôležitejším  
poznaním  rozpoznať  tých  zvrátených  jedincov,  ktorí  sa  nás  –  väčšinou  nie  otvorene  –  
snažia  oslabiť  a  nahlodať  naše  sebavedomie,  len  kvôli  strachu  z  nášho  posilnenia.

Peniaze  sú  len  jedným  zdrojom  energie,  dajú  sa  s  nimi  vynikajúco  narábať  ako  
so  symbolom  udržiavaným  spoločenskou  dohodou,  podľa  ktorého  nimi  meriame  
svoje  materiálne  hodnoty,  používame  ich  ako  prostriedok  výmeny,  uchovávame  si  
rezervnú  energiu  v  ňom.  To  by  nebol  problém.  Štvrtá,  kontrolná,  mocenská  funkcia  
peňazí  však  za  posledných  pár  tisícročí  a  najmä  za  posledné  dve  storočia  nadobudla  
čoraz  neúmernejšiu  úlohu.
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Z  toho  vyplýva,  že  kto  vlastní  štruktúru,  ktorá  riadi  vydávanie  a  tok  peňazí,  má  
moc  nad  tými,  ktorí  hodnoty  skutočne  vytvorili.  Nie  je  to  absurdné?  Prečo  
môže  človek,  ktorý  nepožíva  žiadne  privilégiá  v  stvorení  (bez  ohľadu  na  rozdielne  
svetonázory  a  náboženské  koncepcie),  vlastniť  energie,  vlastnosti,  myšlienky,  telá  
a  plody  cudzej  práce  bez  akéhokoľvek  druhu  dobrovoľnej  a  zámernej  bilaterálnej  
dohody  založenej  na  známej,  transparentnej  údaje?  Väčšia  inteligencia  a  lepšie  
finančné  schopnosti  sú  úctyhodné  vlastnosti,  ktoré  však  neznamenajú  žiadne  
právo  vládnuť  iným.

Nechápte  ma  zle,  zvládnutie  más  má  precíznu  technológiu.

Feudalizmus,  komunizmus,  kapitalizmus,  ide  to  ďalej  a  ďalej.

„Hra“  je  už  tisícročia  (cca  Babylon)  rovnaká.  Každá  elitná  rodina,  vyzbrojená  
určitou  mocou,  držala  svojich  blížnych  pod  kontrolou  (skôr  otvorene,  neskôr  
z  pozadia),  nie  bez  určitej  náboženskej  a  neskôr  právnej  podpory.

Položme  si  ruku  na  srdce.  Boli  dejiny  tak,  ako  nás  učili,  úplne  jasné?  Správali  
sa  vaše  postavy  ako  zdravý  človek?  Dobyvatelia,  bojovníci,  bojovníci,  vojny.  
Príčetných,  mierotvorných  vlastencov  sa  tu  a  tam  spomína  len  okrajovo.  
Skutočné  dôvody  sa  nám  nikdy  neukázali.  Iba  udalosti  a  ich  vysvetlenie.  Ak  vidíte  
dôvod,  nepotrebujete  žiadne  vysvetlenie.

Nejde  o  hlavy  bankových  dynastií.  Heather  o  nich  hovorila  dosť  úzko  a  
volala  ich  Starší,  ktorí  by  sa  mali  čoskoro  ukázať.  Boli  to  skutoční  kontrolóri.  
Doteraz.  Po  tisíce  rokov,  po  generácie.

Takže  hore  sú  nedotknuteľní,  dole  sú  skutočné  zdroje  hodnoty,  medzi  nimi  je  
sila  ako  nástroj,  výkon  spravodlivosti  nazývaný  spravodlivosť,  zastrašovanie,  
otupenie,  mylné  predstavy  a,  samozrejme,  zakomponovanie  myšlienky  „vždy  to  
bolo  ako  toto,  to  je  v  poriadku,  nič  nezmôžeš“  v  povedomí  verejnosti.

Vynálezcovia  a  prevádzkovatelia  systému  vždy  stáli  za  tými,  ktorí  nominálne  
vykonávali  moc.  Ich  mená  a  priame  stopy  ich  existencie  nie  sú  takmer  nikde  
zaznamenané  v  historických  knihách.  O  kráľoch,  premiéroch  a  prezidentoch  áno.

Súčasné  ideológie  sa  možno  v  priebehu  storočí  menili,  ale  
základy  sú  vždy  rovnaké.  S  človekom  v  jeho  ľudskom  stave  sa  dá  pomerne  
ľahko  masovo  manipulovať.  Ako  osvietený,  uvedomelý  jedinec  je  takmer  
nedostupný.

Bábkoherci
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Samozrejme,  vždy  existovali  výnimky,  vynikajúci  vládcovia,  vynikajúci  politici,  dobre  
mienené  ústavy  a  šťastné  národy.  Potom  sa  tak  či  onak  aj  oni  stali  terčom  bábkarov.

Keď  len  1  %  populácie  chce  vládnuť  „zvyškom“  99  %,  nedá  sa  to  len  silou  zbraní.  
Oveľa  rozumnejšie  je  nechať  ľudí  veriť,  že  sú  vlastne  slobodní,  len  kvôli  problémom  
zvonku  (nepriateľské  národy,  hospodárska  kríza  –  za  ktorú  nikdy  nie  je  zodpovedný  
konkrétny  človek),  je  lepšie  slepo  nasledovať  svojich  vodcov,  ktorí  možno  budúci  rok,  ale  už  
o  pár  dní,  určite  ukáže  cestu  z  "z  dočasných  ťažkostí".  Dovtedy  budú  radi  venovať  dobrú  
polovicu  svojej  energie  zlepšovaniu  vecí.  Áno,  a  ak  je  to  možné,  dobrovoľne.

OPPT  nastupuje  na  scénu

Veľký  trik:  verte,  že  ste  slobodní!

OPPT  je  UCC  považovaný  za  bibliu  komerčného  sveta  Pomocou  [5]  právneho  systému  
konfrontoval  veľké  korporácie  (vlády,  banky,  medzinárodné  organizácie)  s  tým,  že  
prevádzkujú  otrokársku  spoločnosť  bez  akéhokoľvek  právneho  základu  a  s  tým,  že  nikto  
bez  ohľadu  na  svetonázor  nemôže  obstáť.  medzi  tvorcom  a  akoukoľvek  osobou  s  
nárokom,  potom  podľa  pravidiel  UCC,  po  ich  tvrdeniach  (opakovali  sa  trikrát,  aby  sa  
chlapi  neodvolávali  na  nápadnú  nedbalosť  pošty)  nedošlo  k  vyvráteniu  v  stanovenej  
lehote  a  nebola  nádej,  že  sa  systém  dá  do  poriadku  v  reálnom  čase,  komplexne  a  
definitívne,  boli  „žalovaní“  zo  zákona  klasifikovaní  ako  „dlžníci“  a  začala  ich  likvidácia.

Ale  základy  sa  nikdy  nemenia.

Zdokumentované  (PARADIGMOVÁ  SPRÁVA  [8]),  že  celý  systém  slúžil  na  oklamanie  a  
podrobenie  si  skutočných  zdrojov  hodnôt.

Potom,  keď  si  ľudia  začnú  uvedomovať,  že  nežijú  tak,  ako  im  bolo  sľúbené,  ptw  zostaví  
nové  obsadenie  s  novými  farbami,  novými  sloganmi,  novými  nápadmi.  A  ľudia  dúfajú,  
ako  vždy.  Už  tisíce  rokov.

Zástupcovia  OPPT  pod  vedením  Heather  Ann  Tucci-Jarraffovej  prostredníctvom  
viacročného  vyšetrovania  po  sérii  prepojených  nelogickostí  odhalili  celú  štruktúru  systému  
a  odhalili  dôkazy,  že  každá  vláda  na  Zemi  je  teraz,  s  niekoľkými  výnimkami,  globálnym  
systémom.  ovládaná  ziskovou  spoločnosťou  ptw  pod
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Mysleli  si,  že  „to  je  život,  nič  sa  nedá  robiť“.  Napriek  tomu  oni  sami  sú  zdrojom,  
ktorý  doteraz  držal  stroj  pri  živote,  klamal  a  zabúdal  na  jeho  práva,  sny  a  
schopnosti.

Systém  je,  samozrejme,  hlboko  zarmútený  stratou  ich  zabavených  
hlavných  aktív,  zmrazených  hlavných  účtov  a  zlatých  rezerv,  ale  nejakým  
spôsobom  sa  snaží  udržať  nad  vodou,  alebo  z  nedostatku  lepšieho  
spôsobu  sa  snaží  zachovať  zdanie  a  svoju  silu.  starými  prostriedkami.  
Nemajú  prístup  k  svojim  aktívam  a  energie  napumpované  spodnou  rutinou  
končia  na  účtoch  vedených  OPPT.  Je  to  totálny  chaos.  Skúšajú  neobvyklé  
riešenia.  Ale  na  to  nemajú  a  nebudú  mať  scenár.  Teraz  sú  odrezaní  od  
starých  ovládačov  systému.

V  krátkom  čase  (v  priebehu  týždňov  či  dokonca  dní)  sú  na  
medzinárodných  stránkach  „hnutia“  zverejnené  medzinárodné  
oznámenia.  Podľa  tých,  ktorí  sú  lepšie  informovaní  ako  my,  tieto  zmeny  
otvoria  pre  nás  všetkých  úplne  novú  éru  ľudských  dejín.  Prechod  bude  
pokojný.  Svet  sa  mení.  Pre  všetkých  ľudí  dobrej  vôle  sa  otvárajú  nové  obzory.

Práca  je  hotová.  Veci  sú  nezvratné.  To,  čo  stále  „funguje“,  funguje  len  
preto,  že  jednotlivci  v  systéme  a  pod  ním  nevedia,  že  skladba  skončila  
a  žijú  podľa  starej  schémy.  Do  čoho  sa  narodili,  v  čom  žili  ich  rodičia,  
starí  rodičia  a  predkovia.

Ale  teraz  sa  musíte  rozhodnúť,  ČO  STE,  ČO  ROBÍTE.  Ako  povedala  Heather,  
BUĎTE  a  robte  to,  čo  ste.  To  znamená  najväčšiu  istotu  a  radosť,  akú  môžete  
dostať  a  dať  iným.

Skutočný  boj  sa  skončil,  nemusíte  bojovať  proti  vládam  a  bankám.  Bitka  sa  
viedla  za  vás,  zatiaľ  čo  ste  držali  front  na  svojom  pracovisku,  aj  keď  ste  o  tom  
nevedeli.  Všetci  si  za  to  môžeme  byť  navzájom  vďační.

Renesancia  existencie.

Nemusíte  byť  „osvietení“,  nikto  vás  nespasil.  "Sme  tí,  na  ktorých  sme  čakali."

čo  ťa  čaká?

Najprv  sa  však  rozhodnite,  že  ste  slobodní.

Ale  z  možností  môžete  čerpať  toľko,  koľko  spoznáte  nekonečné  možnosti  
seba  (a  nielen  novej  doby).
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Ak  budete  naďalej  venovať  pozornosť,  silu  a  energiu  vášmu  starému  stavu  bytia  vo  vašej  
hlave  a  myšlienkach,  bude  pre  vás  oveľa  ťažšie  spozorovať,  že  ploty  padajú,  že  otroctvo  
skončilo.

Deklarácia  absolútnej  slobody

Toto  vyhlásenie  urobíte  sami  (hoci  ho  môžete  nahrať  na  webovú  stránku) .

Môžete  mať  stále  malé  alebo  veľké  bitky,  ale  ak  si  osvojíte  uhol  pohľadu  slobodnej  bytosti  
bez  hraníc,  nepodriadenej  nikomu,  budete  mať  silu  vytvoriť  nový  život.  Zaslúžiš  si  to.

Opíšeme  si  to  ešte  raz,  je  to  úplne  dobrovoľné,  ak  chcete,  môžete  sa  pridať  k  rastúcemu  
počtu  ľudí  na  celom  svete,  ktorí  konajú  podobne,  a  nahrať  to  na  pomenovanú  stránku,  
podpísané  a  vybavené  odtlačkom  prsta  (don  nebojte  sa,  nezatknú  vás ;-) ).  Ak  z  toho  
máte  nejaké  zlé  pocity,  vaše  údaje  môžu  byť  na  vašu  žiadosť  kedykoľvek  odstránené.  
Účelom  nahrávania  je  zjednotiť,  znovu  vytvoriť  a  odhaliť  komunitnú  energiu  skutočných  
slobodných  bytostí.

(Poznámka:  maďarskú  verziu  vyhlásenia  nájdete  v  spodnej  časti  stránky  ako  priložený  
súbor.)

www.i-uv.com/i-uv/declaration-of-absolute-freedom  [200]

Jednoducho  povedané  a  napísané  (odporúčame  si  to  po  podpise  
prečítať  nahlas ),  uvedomíte  si,  že  sa  zmení  váš  pohľad  na  seba  a  svoju  rolu  
vo  svete.

Na  webovej  stránke  I-UV.com  (ktorá  nedávno  nahradila  stránky  oppt-in.com  
a  peoplestrust1776.org)  nájdete  „formulár“  Deklarácie  o  absolútnej  slobode  
pod  nasledujúcim  odkazom:

Vyjadrené  na  obrázku:

Neexistuje  žiadna  povinnosť  voči  nikomu.  Myslím,  že  to  dáva  zmysel).
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•  Nový  komentár  [201]

[23]  [23]  [23]  [23]
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Austrálska  vláda  je  častá
Vaše  nezodpovedané  otázky

Zdieľam:

Priložený  súbor:

Mnoho  ľudí  uvádza  svoje  skúsenosti  a  poznatky  o  tom,  aké  to  bolo  nájsť  svoje  
vlastné  slobodné  ja.  Preklad  výroku  nájdete  nižšie.  Nie  je  to  ľahký  jazyk,  ale  z  
nejakého  dôvodu  to  tak  je.

Stĺpec:

Novinky,  články  [20]

Deklarácia  absolútnej  slobody  [80]
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160

(Patrick  Henry)

„Qui  non  negat  fatetur“  –  Ak  niekto  nezaprie,  tak  sa  prizná.

Ticho  je  tiež  reč.  Nekonanie  je  tiež  konanie."

„Mlčanie  zoči-voči  zlu  samo  o  sebe  znamená  zlo,  Boh  nás  volá  na  zodpovednosť.

"Ústava  nie  je  nástrojom  vlády  na  udržanie  ľudí  pod  kontrolou,  ale  nástrojom  ľudí  na  udržanie  
vlády  pod  kontrolou."

(Dietrich  Bonhoeffer)

Tento  článok  odporúčame  z  dvoch  dôvodov:

•  OPPT  je  nezávislý  z  [4],  ale  zároveň  obsahuje  rovnaké  uznania  a  
UCC  [5]  vychádza  z  vysokého  stupňa  vedomostí.

Tu  v  Austrálii  očakávame,  že  vláda  nám  bude  slúžiť:  súdy  zabezpečia  
zákonnú  spravodlivosť  a  ústava  nás  ochráni.  "Ale  čo  ak  tieto  základy  stoja  na  
vratkých  nohách?"  Naša  história  možno  nesahá  do  dávnych  čias,  ale  prešli  
sme  dlhú  cestu  a  sme  medzinárodne  uznávaní.  Najviac  sme  hrdí  na  našu  
slobodu.  Podľa  nášho  stereotypu:  sme  trpezliví,  tolerantní,  jednoduchí  a  
uvoľnení:  oslavujeme  život  a  máme  šťastie,  že  žijeme  na  jednom  z  najbohatších  
ostrovov  sveta.  Ale  dnes,  kedy

•  995  prečítaní

•  Označuje  fakty  o  akejkoľvek  krajine.
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Podivné  zážitky  Scotta  Bartla  pri  dovoze  auta  ho  priviedli  k  zarážajúcim  
pravdám:  odhalili  všetko,  čo  sa  skrýva  za  „colným  úradom“.  „V  roku  2010  som  si  v  
Chicagu  kúpil  Chevrolet  Corvette  z  roku  1959,  ktorý  som  kompletne  zrenovoval  a  pridal  
naň  doplnky.  Nemyslel  som  si,  že  to  bude  klimatizácia,  ktorá  spôsobí  nádrž  a  uviazne  
kvôli  nej  na  colnici.

Ako  bola  otázka  formulovaná,  noha  koňa  trčala  stále  viac  a  viac.  Začal  som  s  vecami,  
ktoré  sú  pre  iných  triviálne,  napríklad  prečo  je  na  stránke  úradu  vlády  pred  
„Austrálskym  spoločenstvom“  symbol  autorských  práv.  Myslel  som  si,  že  som  
súčasťou  tohto  spoločenstva.  Ako  som  si  to  pozrel,  Washington  DC  V  [11]  som  našiel  
spoločnosť  registrovanú  v  (United  States  Securities  and  Exchange  Commission)  pod  
názvom  „Austrálske  spoločenstvo“.  Bol  som  šokovaný,  ale  to  bol  len  začiatok.

Potom  som  zistil,  že  náš  erb  je  zaregistrovaný  ako  značka  na  OZ!  Čo  sa  však  
stalo  s  pôvodným  erbom  na  ústave,  súdoch  a  verejných  budovách? ...  Jednoducho  sa  
začalo  javiť,  že  existujú  dve  „spoločenstvá“:  jedna  kolónia:  „my  ľudia“  a  druhá  veľká  
korporácia  registrovaná  vo  Washingtone:  s  akcionármi,  výročnými  správami  a  všetkým,  
čo  k  firme  patrí.  Začal  som  sa  pýtať,  komu  idú  naše  dane.  Potom  sa  ukázalo,  že  nie  sú  len  
dva  „commonwealths“,  ale  aj  dve  vlády:  jedna  podľa  ústavy:  „Commonwealth  Government“,  
druhá,  ktorá  sa  objavuje  na  listoch:  Austrálska  vláda.  Musel  som  si  položiť  otázku:  buď  
niekto  zmenil  ústavu  bez  nášho  vedomia,  alebo  ju  niekto  sfalšoval.  Nemôžete  mať  oboje  
naraz.  Ústava  definuje,  čo  je  „Austrálske  spoločenstvo“  a  ak  ideme  hore

Začalo  to  tým,  že  moja  žiadosť  o  dovoz  bola  dvakrát  zamietnutá  a  potom  bola  na  auto  
vyrubená  environmentálna  daň.  Začal  som  polemizovať,  prečo  mám  platiť  „milióny“,  ak  
niečo  nevyhovuje  z  hľadiska  životného  prostredia,  ako  to  napraví  daň:  možno  tie  peniaze  
zmenia  emisie  škodlivých  látok?  Alebo  koniec  koncov,  ak  máme  byť  úprimní,  je  to  všetko  
o  peniazoch,  nie?  Ale  čo  to  stojí?  …  Ak  sa  kuriér  pizze  postaví  pred  nás  a  vypýta  si  
neskutočnú  sumu,  nezaplatíme  mu  len  preto,  že  to  povedal!  A  ak  neplatíme  ani  telefónnej  
spoločnosti  za  neoprávnený  nárok,  prečo  je  prirodzené,  že  to  robíme  vláde?  A  vôbec,  
odkiaľ  pochádza,  že  tvorí  zákon  a  na  akom  základe;  je  to  vobec  legalne?

svet  sa  mení,  zdá  sa,  že  naši  politickí  lídri  strácajú  svoju  popularitu  a  
dôveryhodnosť.  Zákony  pomaly  rozožierajú  našu  slobodu,  keďže  sa  ignoruje  vôľa  
ľudí,  ktorí  za  nimi  stoja.  Môj  príbeh  ovplyvňuje  všetkých  Austrálčanov...
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Hlavný  sudca  Latham  v  roku  1942  napísal:  „Zákon,  ktorý  sa  vydáva  za  prehnaný,  nie  je  
zákonom  a  nikdy  nebol.  Každý  v  krajine  má  právo  to  ignorovať...“  To  znamená,  že  v  
krajine  existujú  „údajné  zákony“  a  našou  úlohou  je  ich  vyhľadať.  Ale  čo  ak  ich  nikto  
nespochybňuje?  …

Fantastickým  spôsobom  sa  zrazu  „zmenil“  zákon  platný  pre  používanie  klimatizácie  
v  mojom  aute:  dostal  som  prednabitú  licenciu  na  klimatizáciu,  pretože  auto  bolo  
zaradené  do  inej  kategórie.  Doslova  povedali:  „Boli  sme  prepustení,  pane!  Vaše  auto  
považujeme  za  osobný  majetok,  napríklad  zubnú  kefku  alebo  náhrdelník.“ ...  Hmmm,  -  
hoci  som  nemusel  platiť  za  klimatizáciu,  musel  som  platiť  daň  z  luxusu...  -  a  moje  otázky  
nezmizli."  …

Scott  potom  vydal  zdvorilostné  oznámenie  (poznámka  redakcie:  čo  je  
zdvorilostné  oznámenie  [12]  termín)  začali  posielať  na  colný  úrad,  aby  preukázali,  
že  sú  právnym  útvarom  vlády  v  zmysle  ústavy...  „Čo  ak  colný  úrad  nevie  preukázať,  
že  sú  skutočnými  vláda?  A  ak  nevedia

net,  nájdeme  dva  „austrálske  parlamenty“  pod  rôznymi  názvami.  Neexistuje  
žiadny  dôkaz  o  tom,  ako  sa  prvý  mohol  zmeniť  na  druhý.

Potom  v  októbri  2010  som  sa  vrátil  na  colnicu  a  požiadal  som  úradníka,  či  
môže  preukázať,  že  zastupuje  Úrad  životného  prostredia,  na  čo  som  dostal  odpoveď:  
Nie,  ale  zaplatiť!  Odpovedal  som,  že: ,Považujem  ich  za  nelegálnu  agentúru  na  
ochranu  životného  prostredia,  a  preto  nezaplatím,  pretože  si  nie  som  istý,  či  peniaze  
idú  na  správne  miesto.'  …  Ak  sa  daň  dostane  do  Washingtonu  a  nezostane  u  
Austrálčanov,  potom,  ak  sa  daň  nezaplatí,  kto  koho  podvádza?  Nezabúdajme:  sú  dve  
spoločné  štáty,  dve  vlády,  dva  parlamenty...

Aby  sme  pochopili  Scottove  obavy,  musíme  poznať  jeho  pozadie:  Väčšinu  času  ako  
kapitán  strávil  na  luxusných  jachtách,  z  ktorých  niektoré  stáli  až  100  miliónov  dolárov.  
Dobre  sa  orientoval  aj  v  colných  predpisoch  a  navštívil  viac  ako  40  krajín.  Mal  aj  diplom  
z  projektového  manažmentu.  Zrenovoval  aj  2  luxusné  jachty  a  na  výstave  získal  
ocenenie  „najlepšie  prezentované“.  "Bol  som  obklopený  tými  najvyberavejšími  ľuďmi  
na  svete,  takže  som  sa  musel  naučiť  dávať  pozor  na  tie  najmenšie  detaily,  ktoré  by  ste  
inak  prehliadli."  S  12-ročnými  medzinárodnými  skúsenosťami  za  sebou  a  potom  9-
mesačným  zápasením  s  kanceláriou  sa  otvorila  otázka:  nie  preto  musíte  platiť  daň  z  
luxusných  áut,  ale  komu  ide  daň.  "Ak  je  colná  správa  neoficiálne  ministerstvo  vlády,  za  
ktoré  si  všetci  myslíme,  a  ak  sa  za  vládu  vydáva  "austrálska  vláda" (t.  j.  veľký  biznis),  potom  
sú  tu  veľké  problémy."

162

Machine Translated by Google

http://op.iuste.biz/udvarias-ertesitesek
http://op.iuste.biz/udvarias-ertesitesek


Keďže  „dovezený  tovar,  ktorý  nebol  uplatnený  v  určitom  časovom  období,  
môže  byť  rozdrvený,  vydražený  alebo  opätovne  vyvezený...“  Scott  sa  v  
novembri  2011  rozhodol  predložiť  podmienky  Výzvy  na  získanie  dobrej  
vôle.  V  tom  čase  už  bolo  úplne  jasné,  že  úrad  nezákonne  zabavil  jeho  auto.  
V  súlade  s  podmienkami  zmluvy  vystavil  aj  faktúru,  v  ktorej  vypočítal  pokutu  
za  zadržanie  auta  v  dňoch  a  pripojil  aj  výpoveď.  V  súlade  s  tým  je  jeho  nárok  
neplatný,  ak  úrad  preukáže,  že  je  legitímny  a  nepracuje  pre  veľkú  korporáciu  
registrovanú  vo  Washingtone  DC.  Keď  neodpovedali,  zavolal  im  znova,  znova  
im  účtoval  a  dal  im  možnosť  zrušiť.  Po  3  hovoroch,  3  faktúrach,  2  splatných  
oznámeniach  prišla  odpoveď  colníkov,  59  dní  po  Scottovom  prvom  telefonáte.  
Hovorilo  sa  v  ňom  však  len  o  tom,  aké  sú  jeho  povinnosti,  no  na  Scottove  
otázky  neodpovedal.  Možno  bol  tento  list  zámerne  zavádzajúci?  Naznačil,  že  
tento  zákon  je  podľa  ústavy,  ale  neodpovedal  na  akú.  Pretože  úrad  nie

Podľa  zákona  mal  úrad  na  Scottov  list  odpovedať  do  5  pracovných  dní,  
no  nereagovali.  Ak  jednotlivec  neodpovedá  na  list  agentúry,  pošle  mu  
„pripomenutie“,  takže  Scott  urobil  to  isté,  pripomenul  im,  aby  sa  preukázali  
a  dal  im  na  to  ďalších  7  dní.  Nezabúdajme,  že  na  jednej  strane  bolo  auto  
stále  zabavené  a  stále  nepreukázali,  že  tak  konajú  zákonne  a  na  druhej  
strane  je  protiústavné,  ak  úrad  neodpovie.  Karta  vložená  do  automatu  na  
peniaze  bude  automatom  zatlačená  späť,  ak  požadované  odpovede  
nezadáte.

preukázať,  to  znamená,  že  sú  právnickou  osobou  pôsobiacou  ako  
veľká  korporácia.  Zapísal  som  ich  aj  do  svojho  podania  a  dal  som  im  7  dní  na  
to,  aby  vo  svojej  odpovedi  dokázali,  že  sú  zákonným  orgánom.  Pri  absencii  
týchto  dôkazov  je  smerodajná  zmluva  s  veľkou  spoločnosťou  ako  právnickou  
osobou...“  S  produktmi  veľkých  spoločností  prichádzame  do  styku  každý  deň  
a  ak  sa  nám  nepáčia  zmluvné  podmienky,  ktoré  ponúkajú,  nevyberáme  si  
ich.  A  prečo  by  mali  dokazovať,  že  sú  vládou?  Pretože  aj  my  musíme  dokázať,  
kto  sme.  Za  nepravdivé  vystupovanie  ako  predstaviteľ  pospolitosti  hrozí  
podľa  Trestného  zákona  trest  odňatia  slobody  na  dva  roky.  Je  možné,  že  
štátni  úradníci  ani  nevedia,  že  sú  vlastne  zamestnancami  veľkej  korporácie?

Scott  uvažoval,  či  zákon  o  luxusných  automobiloch  nie  je  tiež  „údajným  
zákonom“.  Začal  študovať  ústavu  –  nie  však  ústavu  spoločnosti  registrovanej  
vo  Washingtone  DC,  ale  pôvodnú  ústavu  vydanú  kráľovnou  Viktóriou  –  
dúfajúc,  že  nájde  jasný  dôkaz  o  oprávnenosti  platby  DPH.
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Scottov  október  1900  Dňa  29.  dňa  sa  v  Listovom  patente  stanovenom  kráľovnou  Viktóriou  
zistilo,  že  generálny  guvernér,  ktorý  v  tom  čase  koná  v  mene  kráľovnej  alebo  jej  nástupcu,  
je  oprávnený  menovať  sudcov,  ministrov  a  hlavných  úradníkov.  "A  týmto  si  vyhradzujeme  
pre  seba,  našich  nástupcov  a  nástupcov,  plné  právo  a  právomoc  z  času  na  čas  meniť  a  
meniť  tieto  charty..."  Ale  čo  ak  Austrália  nemá  legálne  menovaného  generálneho  
guvernéra  a  Austrália  dokonca  má  legálny  daňový  úrad,  váš  generálny  riaditeľ,  policajný  
kapitán  alebo  sudca?  V  dôsledku  veľmi  podrobného  výskumu  sa  ukázalo,  že  posledný  
legitímny  generálny  guvernér  bol  vymenovaný  v  roku  1927.  Otázkou  teda  je,  kedy  bol  
listový  patent  kráľovnej  Viktórie  z  roku  1900  zrušený  a  či  to  urobil  kráľovnin  právoplatný  
dedič  trónu...

Scottovi  bolo  jasné,  že  vyhrážanie  sa  niečím  nepodloženým  je  smiešne.  Otázkou  však  
zostáva:  Čo  ak  pre  rovnakú  veľkú  firmu  ako  colný  úrad  pracuje  aj  „Austrálska  
federálna  polícia“?

Scott  si  potom  na  ebayi  kúpil  videoprojektor  v  hodnote  schválne  cez  tisíc  dolárov  (ktorý  
zahŕňa  aj  daň  z  luxusu)  a  priniesol  ho  z  Ameriky  do  Austrálie,  aby  zistil,  či  by  sa  rovnaký  
proces  mohol  zopakovať.  Ale  zázračne:  nie.  Zastavili  projektor  a  požiadali  o  DPH  a  on  
poslal  tú  istú  žiadosť,  akú  urobil  pre  Corvette,  a

bol  ochotný  zaplatiť  Scottovu  predloženú  faktúru,  vyvstala  aj  otázka  
súdneho  vyšetrovania  prípadu.  Oplatí  sa  však  obrátiť  sa  na  súd,  ak  nejde  o  spravodlivosť,  
ale  o  záujmy  „Spoločenstva“  registrovaného  vo  Washingtone,  DC?

Keďže  sa  zdalo,  že  súdny  systém  je  aj  v  rukách  veľkej  korporácie  vo  Washingtone,  
Scott  s  12-ročnou  lodnou  históriou  za  sebou  vyhlásil  záložné  právo  na  colný  úrad,  
to  znamená,  že  jasne  uviedol  svoje  tvrdenia  o  tom,  čo  sa  stalo  doteraz  a  čakalo  sa,  kým  
druhá  strana  vyvráti  nepravdivé  body.  12.  januára  prišla  odpoveď  takmer  okamžite,  v  
porovnaní  s  predchádzajúcim  59-dňovým  čakaním.  Nič  nepopreli,  ale  na  Scotta  zaútočili  
potenciálnymi  hrozbami:  „...môžeme  ho  nahlásiť  polícii,  môžeme  sa  obrátiť  na  súd,  
môžeme...“

Scott  šiel  znova  na  colnicu  a  spýtal  sa  úradníka,  prečo  nepreukáže  to,  čo  žiada,  
odpoveďou  bolo  „zaplať  alebo  choď  na  súd“….  Potom  uplynula  90-dňová  lehota,  v  rámci  
ktorej  „musia  byť  podniknuté  všetky  právne  kroky  na  dosiahnutie  požadovaného  
výsledku“,  inak  by  orgánu  vznikol  nárok  na  založený  predmet  (teda  v  tomto  prípade  
Scottovo  auto).  apríla  2012  Dňa  12.  dňa  colný  úrad  potvrdil  jeho  žiadosť  o  záložné  právo.
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Všetky  bankové  úvery  sú  podvod

Stĺpec:

Bežné  NEKLADENÉ  otázky  sú:  "Kto  si?"  "Ktoré  spoločenstvo"?  "Ktorý  parlament?"  
"Predpokladané  zákony?"  –  odvody,  zdanenie,  registrácia,  licencie,  pokuty  –  to  sa  týka  všetkých  
Austrálčanov,  ale  radšej  platia,  než  aby  problém  vyšetrovali.

Forrás:  Scott  Bartle,  Spochybňovanie  pravdy  vládnej  autority  [202]

….

Zdieľam:

Čo  teda  môžeš  urobiť,  aby  si  zistil  pravdu?

Scott  sa  opýtal  ministra  dopravy,  ministra  vlády  Západnej  Austrálie,  ministra  polície,  
ministra  životného  prostredia  a  ministra  spravodlivosti.  Nikto  z  nich  neodpovedal.  
Takže  máme  kopu  ministrov,  ktorí  sú  úplne  neschopní  a  poslanci  sa  nezodpovedajú  tým,  ktorí  ich  
volia.  Ak  je  to  ten  najlepší  scenár,  čo  je  najhoršie?  Máme  predpokladané  zákony  a  veľkú  korporáciu  
maskujúcu  sa  ako  austrálska  vláda  kontroluje  súdy,  políciu,  dane  a  miestnu  vládu  a  posiela  zisky  
akcionárom  do  zámoria...  Možno  to  berieme  s  nadhľadom,  ale  sme  odhodlaní  chrániť  naše  slobody  
a  práva.  Dosiahli  sme  bod,  kedy  musíme  požadovať  odpovede...  Žiadnu  krajinu  nemôže  ohroziť  
korupcia...  zrada...

Scottova  Corvette  je  stále  „v  zajatí“…

fantastickým  spôsobom  mu  však  poslali  projektor.  Na  otázku,  ako  sa  to  stalo,  odpovedali:  
"my  robíme  zákony  a  rušíme  ich."  …

Novinky,  články  [20]

Možno  je  riešenie  veľmi  jednoduché:  stačí  položiť  otázku:  kto  ste  –  a  trvať  na  tom,  aby  sa  
preukázali  zákonne?

•  Nový  komentár  [203]

•  4264  prečítaní
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Všetky  bankové  pôžičky  sú  výsledkom  podvodu

FAKTY  GLOBÁLNYCH  BANKOVÝCH  STROJOV
V  PREVÁDZKE

2.  Ovládajú  proces  tvorby,  tlače  a  rozdeľovania  peňazí.

1.  Všetky  veľké  banky  na  svete  vlastnia  a

3.  Tri  najväčšie  mená  tohto  kartelu:  Rothschildovci,  a
Rockefellerovci  a  Morganovci.  Vlastnia  a  vykonávajú  moc  nad  
všetkými  svetovými  bankami  spolu  s  ďalšími  menšími  bankárskymi  
rodinami  ako  Carnegie,  Harriman,  Schiff  alebo  Warburg.  4.  Spoločne  

sa  stali  známymi  ako  „banksters“ (kombinácia  bankár  a  násilník  –  pozn.  
prekladateľa)  medzi  tými,  ktorí  sa  dozvedeli  o  ich  nekalých  aktivitách.

sú  kontrolované.

5.  Všetky  najdôležitejšie  centrálne  banky  sveta  vrátane  Juhu
African  Reserve  Bank,  ako  aj  Centrálna  banka  Spojených  štátov  amerických
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Slovo  „peniaze“  nie  je  definované  ani  v  juhoafrickom  bankovom  
zákone,  ani  pojem  „platba“.  12.

je  taká  spletitá  a  zložitá,  že  ju  dokáže  úplne  vidieť  len  veľmi  málo  ľudí.  
Takže  toto  sa  dá  vždy  použiť  ako  výhovorka  na  vylúčenie  „malého  
človiečika“.

Jeho  banka,  veľká  súkromná  spoločnosť,  ktorá  plne  ovláda  
finančný  trh.

6.  Tieto  bankové  rodiny  a  centrálne  banky  prijímajú  len  jeden  zákon  pre  
seba  a  nemusia  sa  nikomu  zodpovedať.

8.  Rovnakým  spôsobom  využívajú  veľmi  zložitý  právny  systém  na  
manipuláciu  a  podporu  tejto  štruktúry,  čím  odopierajú  bežnému  
človeku  prístup  k  právnej  spravodlivosti.

9.  Právna  spravodlivosť  neexistuje  v  krajine,  ktorá  je  veľkou  korporáciou;  
sudcov  vymenúva  prezident,  preto  sudcovia  pracujú  pre  veľké  
podniky  a  musia  slúžiť  blahu  veľkých  podnikov,  nie  záujmom  ľudí.  Súdy  
slúžia  len  na  presadzovanie  bankovej  politiky.  10.

Všetky  hlavné  svetové  meny  sú  fiat  peniaze  (FIAT-money)  –  čo  
v  podstate  znamená,  že  nemajú  žiadnu  vnútornú  hodnotu  A  už  nie  sú  
kryté  drahými  kovmi  (napríklad  zlatom  alebo  striebrom)  ako  v  minulosti.  
Keď  si  vezmete  pôžičku,  banky  vytvoria  tieto  falošné  peniaze  len  tak,  zo  
vzduchu.  V  skutočnosti  neexistuje  nič  také  ako  skutočná  "pôžička"  -  
pretože  neexistuje  žiadna  skutočná  záruka  -  takže  sú  to  všetko  falošné  
peniaze.  Peňažná  zásoba  v  Juhoafrickej  republike  sa  za  posledné  
desaťročie  štvornásobne  zvýšila,  a  napriek  tomu  to  nebolo  sprevádzané  
nárastom  zásob  zlata,  striebra  alebo  iných  reálnych  komoditných  rezerv.  
13.

Napríklad  zákon  o  juhoafrickej  rezervnej  banke  im  umožňuje  utajovať  
svoje  aktivity.

To  znamená,  že  papierové  peniaze,  ktoré  používame,  sú  úplne  
bezcenné.  Sú  to  len  pekné  malé  papieriky,  na  ktorých  sú  vytlačené  
zaujímavé  obrázky,  ale  inak  sú  to  úplne  svinstvá.  Jeho  „hodnota“  
pochádza  čisto  z  toho,  že  mu  masy  ľudí  stále  dôverujú  a  naďalej  ho  
využívajú  ako  prostriedok  výmeny.  14.

Banky  oficiálne  nepoužívajú  peniaze.  Pracujú  so  zmenkami,  
obchodovateľnými  cennými  papiermi  a  vlastnými  zmenkami  a  
platobnými  prísľubmi.  11.

Len  veľmi  málo  ľudí  napríklad  vie,  že  juhoafrická  vláda  
vyberá  plat/provízny  poplatok/právny  úplatok  zakaždým,  keď  sa  
použitá  bankovka  alebo  minca  vráti  do  Juhoafrickej  rezervnej  banky.  
Táto  platba

7.  Globálny  finančný  systém,  ktorý  sa  sformoval  okolo  peňažnej  zásoby,
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Napriek  tomu  je  „nezákonné“  ničiť  tieto  bezcenné  
kúsky  papiera  a  ľudia,  ktorí  prídu  s  alternatívnymi  papiermi  alebo  
kópiami  týchto  papierov,  budú  uväznení  za  porušenie  autorských  
práv.  16.  dávame  tomu  hodnotu  –  naše  vnímanie  hodnoty  je  

jediným  aspektom,  ktorý  to  tak  robí.  Keď  ľudia  stratia  dôveru  vo  svoje  
peniaze,  peniaze  skolabujú,  pretože  za  nimi  nič  nie  je.  V  skutočnosti  
slovo  „kredit“  pochádza  z  latinčiny  (credere),  čo  znamená  „veriť“.  
Dôkaz  o  tom  možno  vidieť  takmer  vždy,  keď  guvernér  centrálnej  
banky  prehovorí:  slovo  „dôvera“  počúvame  znova  a  znova,  keďže  
primárnou  smernicou  guvernéra  centrálnej  banky  je  udržiavať  
dôveru  v  systém.  Ak  je  toto  podkopané,  systém  sa  rozpadne.  To  je  
presne  dôvod,  prečo  bola  tvár  Nelsona  Mandelu  umiestnená  na  
novú  juhoafrickú  menu,  aby  vzbudila  a  obnovila  dôveru  v  peniaze  
a  zneužila  oddanosť  človeka  slobode.

Hoci  si  to  väčšina  ľudí  myslí,  banky  nemajú  vlastné  peniaze  
na  poskytovanie  úverov.  Tie  peniaze  predtým,  ako  vám  bola  
pridelená  takzvaná  „pôžička“,  v  systéme  neexistovali.

nazýva  sa  to  „seigniorage“  a  umožňuje  vláde  profitovať  z  
vykorisťovania  ľudí  kontrolou  papierových  peňazí  prostredníctvom  
Rezervnej  banky  a  v  konečnom  dôsledku  Banky  pre  medzinárodné  
platby,  od  ktorej  Rezervná  banka  dostáva  pokyny.  15.

Banky  zarábajú  peniaze  z  „NIČÉHO“  jednoducho  tým,  že  17.  zapisujú  debety  a  kredity  do  účtovníctva  počítačového  systému.  
Toto  sa  nazýva  „Princíp  zhody“  a  dohliadajú  naň  Všeobecne  uznávané  
účtovné  princípy  (GAAP).  „Pôžička“  nie  je  pôžička  v  bežnom  zmysle  
slova,  ale  pokyn,  ktorý  vy,  klient,  podpíšete,  pričom  sa  v  procese  
zaviažete,  podľa  ktorého  sa  podriaďujete  povereniu  banky  a  dávate  
tým  banke  súhlas  vystaviť  vám  na  oplátku  platný  dlhopis  prepáčte.  
Tento  dlhopis  (ktorý  sa  javí  ako  počítačom  vytvorený  výpis  z  účtu)  
svojou  formou  vyzerá  ako  pôžička.  Tu  je  to,  čo  sľúbili  (výmenou  za  váš  
sľub):  takže  vám  dajú  pôžičku.  V  skutočnosti  ste  to  boli  vy,  kto  dal  banke  
pokyn,  aby  pre  vás  jednoducho  vytvorila  peniaze  z  ničoho.  Ale  keďže  si  
toho  nie  ste  vedomí,  súhlasíte  s  vykorisťovateľskými  zmluvnými  
podmienkami,  ktoré,  samozrejme,  bude  súd  vymáhať  v  ich  prospech.  
18.

Jediný  dôvod ,  prečo  majú  naše  peniaze  hodnotu,  je  to,  že  my
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Banka  zarába  na  podpisoch  svojich  klientov,  ako  aj  na  
takzvaných  zmluvách  a  úveroch,  na  ktorých  je  podpis  klienta.  Tieto  
zmluvy  sa  predávajú  tretej  strane  v  procese  nazývanom  „sekuritizácia“  
a  tretia  strana  potom  predá  zmluvu  na  globálnom  akciovom  trhu.  Ide  o  
úplne  tajnú  a  skrytú  techniku,  pri  ktorej  získavajú  zisk  a  bezdôvodné  
obohatenie.  Tieto  pôžičky  sa  potom  konsolidujú  a  ďalej  predávajú  ľuďom  
ako  dôchodkové  fondy  a  poistenie.  Si  dosť  zmätený?  Niet  sa  čomu  
čudovať,  keďže  veľa  právnikov  a  väčšina  sudcov  tomu  všetkému  ani  
nerozumie,  ale  práve  preto  si  to  treba  naštudovať,  aby  sme  sa  mohli  na  
súde  brániť  proti  „banksterom“  a  proti  tým,  ktorí  rozumejú,  o  čo  ide. ..  
Ale  aj  toto  musia  ľudia  pochopiť!

Keď  banka  „zabezpečí“  úver,  dostane  vopred  istinu  úveru  
a  celú  hodnotu  úrokovej  sadzby.  To  znamená,  že  váš  úver  je  už  vopred  
dohodnutý  s  treťou  stranou,  ktorá  je  samozrejme  poistená  pre  prípad,  
že  by  ste  sa  dostali  do  platobnej  neschopnosti  –  pričom  samozrejme  
netušíte,  čo  sa  deje  v  zákulisí.  22.

Banka  porušuje  zmluvu  tým,  že  požaduje  jej  vrátenie  (peniaze),  
ktoré  ani  nevlastní.  Vytvárajú  peniaze,  vo  väčšine  prípadov  na  počítači,  
a  potom,  čo  ste  podpísali  všetky  papiere,  predajú  váš  dlhopis  tretej  
strane,  ktorá  ho  potom  opäť  predá,  často  novým  stranám,  obchodovaním  
na  globálnom  akciovom  trhu.  To  je  dôvod,  prečo  je  sekuritizácia  Ponziho/
pyramídovou  schémou,  ktorú  si  musíme  uvedomiť.  Je  tiež  známy  ako  
tieňové  bankovníctvo,  ktoré  sa  dá  ľahko  vyhľadať  online.  23.  pre  klientov,  
teda  pre  nás.  Mysleli  ste  si,  že  vám  požičali  skutočné  peniaze,  ale  to  je  

lož.  Nikdy,  nikdy  nedali  nič,  čo  by  za  tým  malo  nejakú  hodnotu,  a  preto  
nikdy  neexistovala  „vyvážená  protihodnota“,  pri  ktorej  by  ste  vy  aj  banka  
mohli  stratiť  to  isté.  To  už  útočí  na  základy  zmluvy,  nehovoriac  o  morálke  
medzi  ľuďmi.  Ale  banky  ani  nie  sú  ľudia  –  sú  to  legálne  vytvorené  veľké  
korporácie!  Vytvorili  ste  ho  vlastnou  mysľou  a  opečiatkovali  ste  ho  
vlastným  podpisom  24.  celú  hodnotu,  ktorá  viedla  k  tomu,  že  tretia  
strana  vydala  peniaze,  ktoré  banka  prijala  vo  vašom  mene  –  okrem  toho,  
že  ste  o  tom  nikdy  neboli  informovaní,  však?

Predajom  vášho  podpisu,  dlhopisu  alebo  záložnej  zmluvy  20.  strácajú  všetky  zákonné  práva  na  akýkoľvek  
majetok,  ktorý  financovali.  Z  právneho  hľadiska  sa  to  nazýva  strata  
aktívnej  legitimácie.  21.

19.

Táto  oblasť  je  pokrytá  úplnou  nejasnosťou,  nič  o  nej  neprezrádza
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Faktom  je,  že  kvôli  existencii  úrokov  dnes  vo  svete  nie  je  dostatok  peňazí  
na  splatenie  všetkých  dlhov.  To  je  presne  to,  čo  sa  bankstri  rozhodli  vytvoriť:  
pretože  je  to  situácia,  ktorá  im  dáva  neobmedzenú  moc  nad  majetkom  a  inými  
aktívami,  ktoré  si  banky  môžu  privlastniť,  aby  ich  predali  iným  naivným  ľuďom,  
ktorí  sú  s  najväčšou  pravdepodobnosťou  v  rovnakej  situácii.  dostať  sa  do  situácie  
dlžníka.  33.

Keď  banky  vrátia  použité  bankovky  do  rezervnej  banky,  dostanú  
takmer  celú  nominálnu  hodnotu  týchto  nominálnych  hodnôt,  čím  si  opäť  
vytvoria  bohatstvo  vytvorené  z  ničoho  nič  pre  seba  prostredníctvom  tlačenia  
papierov.  29.

25. Banky  fungujú  ako  sprostredkovatelia,  rovnako  ako  realitní  
makléri,  pretože  nerozdávajú  svoje  vlastné  peniaze.  A  keďže  nám  nič  nedarujú,  
dostávajú  to  len  od  tretej  strany  mocou  nášho  podpisu,  akýkoľvek  úrok,  ktorý  
požadujú,  je  jednoducho  úžera  a  podvod.  Každá  platná  dohoda  by  si  vyžadovala  
úplnú  transparentnosť.

Banky  využívajú  prax  „bankovania  na  základe  čiastočných  rezerv“.  To  
znamená,  že  si  musia  ponechať  len  malý  zlomok  z  akéhokoľvek  vkladu  a  zvyšok  
môžu  použiť  na  ďalšie  pôžičky,  čím  sa  zvýši  dlhová  špirála  na  peniazoch,  ktoré  ani  
neexistujú.

Napríklad:  Za  každých  100  USD,  ktoré  vložíte,  poskytne  banka  svojim  klientom  30.  približne  900  USD  v  imaginárnych  peniazoch.  Skutočným  podvodom  
je,  že  účtujú  zložený  úrok  aj  z  neexistujúcich  peňazí.  Neúmerné  praktiky  
kurzových  rozdielov  sú  len  čerešničkou  na  torte.  Ide  o  nehorázny  zločin,  za  
ktorý  by  išli  všetci  ostatní  do  väzenia.  31.

Právny  systém  a  nevedomí  sudcovia  –  ktorí  pokračujú  v  podvodoch  
napriek  jasným  dôkazom  –  naďalej  podporujú  všetky  takéto  činy.

V  Južnej  Afrike  je  súkromná  spoločnosť,  26.

Juhoafrická  rezervná  banka,  tiež  v  súkromnom  vlastníctve

Úrok  sa  žiada  vopred.  Banka  považuje  úrok  za  „skutočné  peniaze“  a  tak  
môže  poskytnúť  ešte  viac  úverov,  opäť  od  nuly,  za  úroky,  ktoré  predtým  ani  
neexistovali.  32.

Tlačí  ju  Juhoafrická  mincovňa,  ktorá  jednoducho  ťaží  z  tvrdej  práce  ľudí.  To  sa  však  
teraz  nedávno  presunulo  do  Švédska,  čo  spôsobilo  obrovský  zmätok  v  rezervnej  
banke  po  tom,  čo  boli  vytlačené  miliardy  randových  bankoviek  a  museli  byť  
zničené.  27.  zodpovedá  za  vytlačené  peniaze,  ktoré  predáva  alebo  požičiava  
bankám,  za  zlomok  nominálnej  hodnoty  bankových  nominálnych  hodnôt.  28.
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•  Nový  komentár  [205]

[23]  [23]  [23]  [23]
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Spoznajte  to  a  nájdite  to  pre  seba!

Stĺpec:

Neexistuje  dôvod,  prečo  by  sme  my  ľudia  nemohli  vytvoriť  novú  formu  
peňazí  ako  alternatívu  a  použiť  nové  peniaze  ako  dočasný  nástroj  na  
stabilizáciu  hospodárskej  krízy.  Potrebujeme  legálne  peniaze,  ktoré  slúžia  
ľuďom.

34. V  niektorých  krajinách  sú  ťažko  pracujúci  ľudia  väznení,  
pretože  nedokážu  splácať  svoje  dlhy.  Tento  ohavný  zločin  proti  
ľudskosti  je  dôvodom,  prečo  by  mali  byť  bankári  poslaní  do  väzenia  
a  sudcovia  by  sa  mali  zodpovedať  ľuďom,  ktorým  slúžia.  Neslúžia  
však  ľuďom,  ale  veľkým  spoločnostiam,  ktoré  ich  zamestnávajú:  
Juhoafrickej  republike  a  ďalším  veľkým  spoločnostiam  prezlečeným  
za  krajiny.  35.  jeho  skutočný  nástroj,  a  teda  nezákonný.  Peniaze,  ako  
ich  poznáme  dnes,  môžu  byť  vydané  iba  ako  dlh.  V  skutočnosti  je  asi  

40  %  dlhu  USA  vymyslený  a  falošný  a  je  to  vďaka  Federálnemu  
rezervnému  systému  (FED),  že  ho  spočiatku  začal  vytvárať  z  ničoho  
a  potom  dokonca  účtoval  úroky  z  tohto  dlhu.  Všetky  dane  z  príjmu  
sa  dnes  v  Amerike  používajú  na  platenie  úrokov  z  dlhu  vlastníkom  
centrálnej  banky.

Forrás:  Bryan  Kelly,  ALERT:  Všetky  pôžičky  sú  podvod  [204]

Poďakovanie

Novinky,  články  [20]

Vytlačená  bankovka,  ktorú  nazývame  peniaze,  je  dlh

Kredit  [21]

Redakcia  webu  vďačne  ďakuje  autorovi  a  prekladateľovi  za  
pomoc  ostatným  zorientovať  sa  svojou  nezištnou  prácou .

Zdieľam:

Toto  je  len  malá  ochutnávka  spletenej  siete  podvodov,  ktorá  bola  utkaná,  
aby  nás  udržala  v  nevedomosti  a  totálnom  otroctve  pod  globálnou  kontrolou  
banksterov.
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[23]  [23]  [23]  [23]

Dve  ústavy  v  Spojených  štátoch
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Videá  [61]

Stránka  OP  Maďarsko  sa  primárne  venuje  problematike,  ktorá  je  
pochopiteľná  pre  racionálne  myslenie,  no  zároveň  musíme  upozorniť,  že  
ak  si  chcete  naplno  uvedomiť  skutočný  svet  a  svoje  Skutočné  Ja,  musíte  túto  
úroveň  vedomia  opustiť  a  nájdite  svoje  skutočné  Ja,  ku  ktorému  sa  dostanete  
len  jednotlivcom  vstupom  na  cestu .  Môžete  si  veľmi  pomôcť,  ak  je  
Rozhodnutie  o  slobode  Svoju  slobodu  deklarujete  na  základe  toho,  čo  je  
popísané  na  strane  [79] .

Ak  máte  o  túto  oblasť  ďalší  záujem,  napr.  tu  je  zoznam  videí:

Zdieľam:

Stĺpec:

Teraz  vám  ako  krátky  signál  odporúčame  do  pozornosti  video  a  nižšie  
zoznam  niekoľkých  videí.

•  Nový  komentár  [206]

•  1149  prečítaní

•  783  prečítaní
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Od  roku  1871  je  prezidentom  Spojených  štátov  amerických  a  politická  
hra  Kongresu  Spojených  štátov  amerických  sa  hrá  podľa  odlišných  
pravidiel  a  politík.  Americký  ľud  nevie,  že  v  Spojených  štátoch  existujú  
dve  ústavy.  Prvú  dali  do  písomnej  podoby  4.  júla  1776  vodcovia  nových  
nezávislých  Spojených  štátov.  4.  júla  1776  ľudia  vyhlásili  nezávislosť  od  
Británie  a  zrodila  sa  republika.  Odvtedy,  95  rokov,  bol  americký  ľud  skutočne  
slobodný  a  nezávislý.  Táto  sloboda  skončila  v  roku  1871,  keď  bola  publikácia  
s  názvom  „Ústava  pre  Spojené  štáty“  nahradená  „ÚSTAVA  SPOJENÝCH  ŠTÁTOV  
AMERICKÝCH“.

Zákonom  z  roku  1871  bol  zriadený  mestský  štát  District  of  Columbia  (štát  
v  štáte)  s  rozlohou  10  štvorcových  míľ.  S  vlastnou  vlajkou  a  nezávislou  
ústavou  –  tajnou  druhou  ústavou.

Kongres  si  uvedomil,  že  krajina  je  v  hroznej  finančnej  tiesni,  a  tak  uzavrel  
dohodu  s  diablom...  -  medzinárodnými  bankármi  -  (v  tých  časoch  to  boli  
Rothschildovci  z  Londýna)  a  zadlžili  sa  im.  Samozrejme,  cieľom  
medzinárodných  bankárov  nebolo  dať  peniaze  bojujúcemu  národu  bez  
vážnych  podmienok.  Vymysleli  teda  plán  na  opätovné  získanie  kontroly  a  v  
roku  1871  sa  im  to  podarilo.  Keďže  na  to  nemali  právomoc,  Kongres  vytvoril  
samostatnú  formu  vlády,  „District  of  Columbia“.

Existuje  mnoho  teórií,  že  dokonca  aj  pôvodná  ústava  z  roku  1776  bola  
použitá  na  manipuláciu  s  americkým  ľudom.  To  môže  byť  veľmi  dobre  pravda.  
Zdieľam  tento  príbeh,  nie  preto,  aby  som  toto  tvrdenie  vyvrátil,  ale  aby  som  
poskytol  viac  informácií  o  tom,  ako  sa  veci  v  tejto  krajine  drasticky  zmenili  v  
roku  1871,  keď  vláda  skrachovala  a  vznikli  SPOJENÉ  ŠTÁTY  AMERICKÉ.  Tento  
spis  obsahuje  aj  referenčné  body  o  tom,  ako  všetko  spadá  pod  vládu  
Vatikánu.  Poskytuje  tiež  niekoľko  nových  informácií  o  tom,  ako  prezidenti  
zapadli  do  skladačky,  ktorú  som  pred  haváriou  nevidel.
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POTUS  (prezident  Spojených  štátov  amerických),  t.  j.  prezident  Spojených  
štátov  amerických,  je  v  skutočnosti  generálnym  riaditeľom,  t.  j.  výkonným  
predsedom  spoločnosti  „Spojené  štáty  americké“,  funguje  ako  každý  iný  
obchodný  podnik.  Riadi  predstavenstvo  (členov  kabinetu)  a  výkonných  
pracovníkov  (kongresových  senátorov).

Súčasný  prezident,  rovnako  ako  ďalší  POTUS  pred  ním,  pracuje  ako  „vazalský  
kráľ“:  prijíma  príkazy  z  „City  of  London“  v  RIIA  (Kráľovský  inštitút  medzinárodných  vzťahov).

Čo  dosiahol  zákon  z  roku  1871?

Toto  slúžilo  na  to,  aby  ľudia  verili,  že  republika  vládne.

To  nie  je  pravda!  Použitie  veľkých  písmen  v  názve  dokumentu  nie  je

RIIA  a  CFR  fungujú  vo  forme  skupiny  za  okrúhlym  stolom  na  základe  legiend  o  kráľovi  
Artušovi.

(Druhá  a  tajná)  „ÚSTAVA  SPOJENÝCH  ŠTÁTOV  AMERICKÝCH“  je  vlastne  korporátna/
korporátna  ústava  SPOJENÝCH  ŠTÁTOV  AMERICKÝCH  (ktorá,  ako  vieme,  nie  je  originál).

Americký  ekvivalent  RIIA  je  CFR  (Council  of  Foreign  Relations).

Zákon  z  roku  1871  stiahol  Ameriku  spod  britskej  nadvlády  (ktorá,  ako  vieme,  stále  
patrí  Vatikánu).  Americký  ľud  stratil  svoju  nezávislosť  v  roku  1871.

RIIA  bola  vytvorená  v  roku  1919  Iluminátmi  (Spoločnosť  Ježišova/Jezuiti,  najvýznamnejší  
rímskokatolícky  cirkevný  rád  pod  vedením  Čierneho  pápeža).
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nepodstatný  detail,  pokiaľ  ide  o  právny  dokument.
Táto  zdanlivo  malá  zmena  ovplyvnila  každú  generáciu  Američanov,  ktorá  
nasledovala.

Hoci  sú  tieto  tri  „mestá“  geograficky  oddelené,  tvoria  jednu  jednotnú  ríšu.  
Toto  je  Impérium  mesta.

Každý  z  nich  predstavuje  štát  z  „Ríše  troch  miest“.  „Ríša  troch  miest“  
zahŕňa  Washington  DC,  City  of  London  a  Vatikán.  Londýn  je  finančným  
centrom  troch  miest  a  kontrolórom  svetovej  ekonomiky.  Washington  
DC  je  zodpovedný  za  vojenské  pozadie  a  Vatikán  to  všetko  kontroluje  
pod  rúškom  spirituality.

Namiesto  absolútnych  a  neodňateľných  práv  zaručených  ústavou  máme  teraz  
my,  americký  ľud,  „relatívne“  práva  a  výsady.  Jedným  z  príkladov  je  suverénne  
právo  cestovať,  ktoré  sa  zmenilo  na  privilégium,  ktoré  od  občanov  vyžaduje  
získanie  povolení,  ako  sú  pasy  a  vodičské  preukazy.  Schválením  zákona  z  roku  
1871  Kongres  zradil  ľud,  ktorý  stratil  suverénne  práva,  ktoré  boli  neoddeliteľnou  
súčasťou  Deklarácie  nezávislosti  a  pôvodnej  ústavy.  Zákon  z  roku  1871  sa  stal  
základom  pre  všetky  zrady  spáchané  odvtedy  vládnymi  úradníkmi.

Vlajka  "District  of  Columbia"  vo  Washingtone  má  3  červené  hviezdy.

Ústava  Washingtonu  DC  funguje  podľa  tyranského  vatikánskeho  práva  ako  
„Lex  Fori“ (miestne  právo).  Keď  Kongres  schválil  zákon  z  roku  1871,  vytvoril  
samostatnú  korporáciu,  SPOJENÉ  ŠTÁTY  AMERICKÉ  a  District  of  Columbia  
„korporačnú  vládu“.  Tento  vlastizradný  zákon  nezákonne  umožnil,  aby  District  
of  Columbia  fungoval  v  rozpore  s  pôvodnou  ústavou  a  záujmami  amerického  
ľudu.

V  roku  1871  vláda  vytvorila  úplne  nový  dokument,  „District  of  
Columbia“,  korporátnu  vládnu  ústavu.
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Sebaurčenie
[23]  [23]  [23]  [23]

•  Nový  komentár  [208]
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nápis:

Novinky,  články  [20]

Forrás:  Dve  ústavy  v  Spojených  štátoch  [207]

Stĺpec:

Existujete  v  „Čase“:  v  
rámci  „Minulosť  –  Prítomnosť  –  Budúcnosť“  
Toto  sa  prejavuje:  vo  výsledku  vášho  života  a  slobody  –  v  slobode  –  v  živote  Strata  
vášho  života  znamená  stratu  vašej  budúcnosti  Strata  vaša  sloboda  znamená  stratu  
vašej  prítomnosti  a  stratu  výsledku  vášho  života  a  slobody,  ktorú  ste  už  za  sebou

Video  s  maďarskými  titulkami.  Vzhľadom  na  dôležitosť  témy  nájdete  podtitulok  pod  videom.

a  nemôžete  disponovať  životmi  iných  ľudí.

•  568  čítaní

Zdieľam:

Žiadna  osoba  ani  skupina  nevlastní  VÁŠ  ŽIVOT

Filozofia  Freedom  je  založená  na  princípe  sebaurčenia.  SEBAURČENIE:  
Vlastníte  svoj  vlastný  život!
Vzdať  sa  agentúry  znamená,  že  niekto  iný  má  vyššie  právo  na  váš  život  ako  vy.
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Váš  majetok  je  tá  časť  prírody,  ktorú  premieňate  na  hodnotné  využitie.

Úradníci  nemajú  právo  zabíjať,  podrobovať  si  alebo  kradnúť.

Máte  právo  nájsť  si  vodcov  pre  seba,  ale  nemáte  
právo  vnucovať  pravidlá  iným.
Nezáleží  na  tom,  na  základe  akých  kritérií  sú  úradníci  vyberaní,  aj  oni  sú  
„len“  ľudia  a  nemajú  vyššie  práva  ako  ktorýkoľvek  iný  človek,  nezáleží  na  
tom,  akou  pomyselnou  nálepkou  ospravedlňujú  svoje  správanie  alebo  koľko  ľudí  
povzbudiť  ich.

Váš  majetok  je  ovocím  vašej  práce  a  výsledkom  vášho  času,  energie  a  talentov.

Občas  niektorí  používajú  násilie  a  podvody,  aby  im  niečo  zobrali  bez  ich  dobrovoľného  
súhlasu.

Keďže  máte  svoj  život  pod  kontrolou,  ste  zodpovední  za  svoj  život.

Nehnuteľnosť  je  aj  majetkom  iných  osôb,  ktoré  Vám  je  odovzdané  na  základe  
dobrovoľnej  výmeny  a  vzájomnej  dohody.  Obidve  osoby,  ktoré  si  dobrovoľne  vymenia  
majetok,  sa  teda  majú  lepšie,  ako  by  sa  inak  mali,  pokiaľ  sa  takto  rozhodnú  spravodlivo  
pre  seba.

Nemôžete  im  dať  práva,  ktoré  nemáte.

Máte  právo  chrániť  svoj  vlastný  život,  slobodu  a  spravodlivo  nadobudnutý  majetok  pred  
násilnými  činmi  iných.

Vyberáte  si  vlastné  ciele,  ktoré  vychádzajú  z  vašich  vlastných  hodnôt.

Začatie  násilia  a  podvodu:  vziať  život  -  vražda,  vziať  
slobodu  -  otroctvo,  vziať  majetok  -  krádež,  nezáleží  
na  tom,  či  ich  pácha  jedna  osoba,  alebo  mnohí,  
proti  niekoľkým  alebo  úradníkmi  v  ktorejkoľvek  
pozíciu.

Neprenajímate  svoj  život  od  iných,  ktorí  vyžadujú  poslušnosť,  ani  nie  ste  otrokom  
iných,  ktorí  od  vás  vyžadujú  obeť.

stratiť  časť  toho,  čo  vytvorilo  tento  výsledok.

Nemáte  teda  ani  právo  určiť  iných,  aby  vo  vašom  mene  konali  násilne  proti  iným.

Práca,  ktorú  robíte  pre  iných,  alebo  práca,  ktorú  robia  iní  len  pre  vás

Výsledkom  vášho  života  a  slobody  je  váš  majetok.

Môžete  požiadať  o  pomoc  iných,  aby  vás  ochránili,  ale  nemáte  
právo  použiť  násilie  proti  životu,  slobode  a  majetku  iných.

Úspech  aj  neúspech  sú  potrebné  na  učenie  sa  a  rast.
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Pápež  František  zrušil  imunitu
[23]  [23]  [23]  [23]

•  Nový  komentár  [210]

178

Videá  [61]
Novinky,  články  [20]

Zdroj:  Slavery  By  Consent:  Understanding  The  Human  Farm  [209]  –  YouTube  
(podrobnosti)

Existuje  riešenie  svetových  problémov,  ktoré  vyplývajú  z  používania  
násilia  zo  strany  vlád.

Toto  je  nielen  najpraktickejší  a  najhumánnejší  základ  
ľudského  konania,  ale  aj  najetickejší.

Stĺpec:

Zdieľam:

Zlo  nepochádza  len  od  zlých  ľudí,  ale  aj  od  „dobrých  
ľudí“,  ktorí  tolerujú  používanie  násilia  ako  prostriedku  na  dosiahnutie  
vlastných  cieľov.

Riešením  je,  aby  ľudia  vo  svete  prestali  žiadať  úrady,  aby  v  ich  mene  
iniciovali  násilie.

Dôvera  v  slobodnú  spoločnosť  znamená  zamerať  sa  na  proces  
objavovania  hodnôt  na  trhu,  nie  na  vízie  alebo  ciele  vnucované  
mocou.

Takto  dobro  kŕmilo  zlo  v  celej  histórii.

cnosť  je  vtedy,  
keď  sa  to  deje  dobrovoľne  a  po  vzájomnej  dohode;  pretože  
hodnota  môže  byť  vytvorená  len  tam,  kde  je  daná  slobodná  voľba.

Dosiahnutie  slobodnej  spoločnosti  je  „odvaha“: ...  myslieť...  rozprávať  
a  konať  Najmä  vtedy,  keď  je  ľahšie  nerobiť  nič.

•  5826  čítaní

To  je  základ  skutočne  slobodnej  spoločnosti.

Akceptovať  násilie  v  záujme  vízie  centrálnej  moci  je  intelektuálne  
predávanie  a  má  neúmyselné,  zvrátené  následky.

Machine Translated by Google

http://op.iuste.biz/comment/reply/77#comment-form
http://op.iuste.biz/videok
http://op.iuste.biz/hirek-cikkek
http://youtu.be/5HiSBneEGN4


A  hľa:

Ben  Bernanke,  šéf  FEDu,  akosi  narýchlo  opúšťa  svoj  post  prvého  
septembra  2013.

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/motu_proprio/index_en.htm  [211]

Myslíme  si,  že  časové  spojenie  tam  nie  je,  zrejme  si  mohli  zavolať  len  
jeden  taxík,  takže  je  to  lacnejšie.

V  ten  deň  sa  tam  dostane  aj  ďalší  šéf  FED  a  pôjde  s  ním.

Ale  máme  podozrenie,  nebudú  posledné...

Pravdepodobne  nejde  len  o  nominálne  gesto.  Svätý  Otec  buď  o  
pripravovaných  vyšetrovaniach  vie  –  a  nechce  brániť  spravodlivosti  –  alebo  
ich  sám  nariaďuje.

„Ak  by  som  mohol  opísať  najdôležitejšie  veci  v  troch  bodoch,  boli  by  
to:

Janet  Napolitano  (z  vnútornej  bezpečnosti)  zhodou  okolností  
odchádza  v  rovnakom  čase.

Otázkou  je,  ktorá  zainteresovaná  strana  sa  ako  prvá  obuje  zajačikovi,  kým  a  ako  to  bude  
možné...

Svätý  Otec,  pápež  František,  svojim  apoštolským  listom  z  11.  júla  
2013,  platným  od  1.  septembra,  v  podstate  zbavil  imunity  (imunity)  
všetkých  sudcov,  právnikov  a  predstaviteľov  vlád  pod  kúriou.  (Pozn.:  
podľa  obchodného/admirality/vatikánskeho  práva  je  každá  spoločnosť  –  a  
každá  vláda  a  každá  inštitúcia,  ktorá  jej  patrí,  KORPORÁCIA  –  ktorá  spadá  
pod  Kúriu.)

Tieto  osoby  môžu  byť  teraz  úplne  prísne  stíhané  za  vojnové  zločiny,  
zločiny  proti  ľudskosti  a  všetky  druhy  nezákonných  obmedzení  práv  
slobodného  ducha.
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[23]  [23]  [23]  [23]

[214]

180

Rozpadajúci  sa  otrokársky  systém

Forrás:  Mary-Elizabeth  Croft,  Keby  som  mohol  svetu  povedať  len  3  veci  [212]

3.  Pápežov  apoštolský  list...  Keďže  tieto  podvody  naozaj  akceptujú,

existuje  Naša  zásluha  je  naša,  ich  dlh  je  ich.  Keď  hovoria  „dlh  obyvateľstva“,  máte  na  
mysli:  čo  dlhujú  obyvateľom,  nám.

Novinky,  články  [20]

A  toto  je  len  začiatok...

Zdieľam:

že  pápež  je  ich  hlavným  šéfom,  ak  by  ma  niekto  žiadal  o  moje  peniaze,  pošlem  list  tejto  
osobe/spoločnosti/'osobe'  s  návrhom  nech  prestane  a  samozrejme  pripojím  aj  list  pápeža  
Františka  z  r.  11.  júla  2013.

Fórum:  

Všeobecná  diskusia  [213]

Stĺpec:

•  1691  prečítaní

Od  prvého  septembra  sa  teda  VŠETCI  ZAMESTNANCI  každého  daňového  úradu,  súdu,  banky,  
vlády,  výkonného  orgánu,  daňového  úradu  a  výkonnej  spoločnosti  budú  zodpovedať  za  zločiny  
proti  ľudskosti  vrátane  nezákonných  požiadaviek.“

1.  Neexistuje  nič  také  ako  vláda.  "Vlády"  sú  len  korporácie.  To,  čo  ľudia  nazývajú  vláda,  je  de  
facto  korporácia.

2.  Peniaze  ako  také  NEEXISTUJÚ.  Len  úver  a  dlh
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Podrobnú  a  presnú  analýzu  nebudem  robiť,  pretože  by  bolo  zbytočnou  stratou  času  a  
energie  rozoberať  systém,  ktorý  sa  už  rúca...

Náčrt  nižšie  je  veľmi  podnetný,  pretože  hovorí,  že  cca.  aká  bola  zemsko-panská,  
otrokárska  štruktúra,  ktorej  rozpad  v  súčasnosti  prebieha.

Zdroj  obrázkov:  THE  ELITE  NETWORK!  Prečítajte  si  nižšie,  ICH  TAJNÁ  ZMLUVA!  [215]
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Pozrime  sa,  aké  nástroje  sa  doteraz  používali  na  zotročenie  vedomia  
a  myslenia  ľudí:

2.  Médiá  
Je  úplne  „prirodzené“,  že  mainstreamové  médiá  môžu  slúžiť  
len  záujmom  vládnucej  elity,  pretože  ak  toto  nerobí,  tak...

Existuje  už  veľká  literatúra  o  tom,  kto  a  ako  má  v  rukách  
mainstreamové  médiá,  pretože  ide  o  primárny  nástroj  na  
manipuláciu  mysle.  Pozrite  sa  bližšie  na  obrázok...

Otázka:  Odkiaľ  čerpáte  informácie?  Moja  otázka  bola  
poetická...

1.  Náboženstvo,  
život  viery  Medzi  Stvoriteľa  (Poriadok  Vesmíru)  a  človeka  vstúpila  
(bez  ohľadu  na  skúmané  náboženstvo)  vrstva  
„sprostredkovateľa“ (?),  ktorá  vytvára  falošný  obraz  a  falošný  
univerzálny  hodnotový  systém  v  r.  ľudí,  pretože  takmer  všetko  
dosahuje  kontrolu  nad  ľuďmi  len  tým,  že  berie  jednotlivcovi  
nezávislosť  a  slobodu.

Podľa  údaja  asi  300  ľudí(?)  držalo  ľudstvo  v  otroctve.  Nie  je  zaujímavé  
presné  číslo,  ale  skutočnosť

3.  Politika  
Existuje  podľa  vás  strana,  ktorá  by  mohla  byť  proti

Naproti  tomu:  na  Zemi  je  prítomných  niekoľko  Majstrov,  ktorí  
neovládajú  a  v  žiadnom  prípade  nedominujú,  ale  pomáhajú  v  
správnom  rozpoznávaní.

z  ~7  miliárd(!)  ľudí  bolo  doteraz  zotročených  
~300(!)!

Vynárajú  sa  však  zo  mňa  nejaké  surové  myšlienky,  o  ktoré  sa  teraz  s  vami  
podelím.

Je  takmer  „geniálne“,  ako  sa  v  priebehu  niekoľkých  tisícročí  (!)  budoval  
aktuálne  fungujúci  systém,  ktorý  zotročuje  celé  ľudstvo.  Aké  sú  jeho  hlavné  
prvky?  Pozrime  sa  na  ne  v  poradí.

Úzka  otrokárska  skupina,  "Ilumináti"

Vedomé  otroctvo
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Globálny  vládnuci  systém  nepotrebuje  osvietencov,  len  otroci,  ktorí  môžu  
robiť  svoju  prácu,  sú  „cenní“  a  potrební.  Medzi  „príliš  chytrými“  to  muselo  v  
minulosti  urobiť  mnoho,  mnoho  tisíc  ľudí,  napr.  zomrieť  na  hranici,  čeliť  
inkvizícii  alebo  v  dnešnej  dobe  jednoducho  zomrieť  pri  „nehode“...  Toto  je...

2.  Ako  vznikajú  „peniaze“?  "Nebudem  ťa  obťažovať  touto  otázkou,  
odpoviem:  ak  to  vyrobíš..."

Čo  myslíte,  koľko  vlád  existuje  na  Zemi,  ktoré  slúžia  ľuďom  a  nevládnu  nad  
nimi?  Teším  sa  na  tvoju  odpoveď...

Beriete  si  pôžičku  (alebo  krajinu!),  za  ktorou  „pôžičkou“  nie  je  žiadna  
reálna  hodnota,  len  prísľub,  prostredníctvom  ktorého  vašou/našou  
prácou  vzniká  skutočná  hodnota.  V  koho  vrecku  je  skutočná  hodnota?  Je  
aj  vo  vašom  záujme  nájsť  správnu  odpoveď!...

No,  to  je  dobrá  otázka...  ako  a  prečo?  Pozrime  sa  na  to  pekne  po  poriadku.

3.  Čo  znamená  „peniaze“?  "No,  trochu  ti  pomôžem  v  odpovedi  s  mojím  
vlastným  postrehom."

Na  druhej  strane:  tak  či  onak,  koľko  vlád  bolo  doteraz  „vymenených“ (či  
dokonca  fyzicky  zlikvidovaných!),  pretože  neboli  dobrými  poddanými  
globálneho  otrokára?  Hľadáte  to?

•  Udržať  náboženský  systém  (vedomé  otroctvo)  •  Udržať  strany/vlády  
(nadvláda  spoločností)  •  Udržať  násilie  nadvlády  (vojenstvo,  polícia,  väzenie  
atď.).

1.  Kto  vlastní  právo  „vydávať  peniaze“?  Hmmm...  už  si  si  to  pozrel?

•  No...  v  minimálnej  miere  dosahuje  aj  „spoločenské“  účely.  •  Vzdelávanie  
–  nie  pre  osvetu,  ale  pre  zachovanie  otrokárskeho  systému!

5.  Vzdelanie  
No...  otázka,  či  tzv  prečo  a  ako  je  „vzdelávanie“  jedným  z  hlavných  
nástrojov  na  odstraňovanie  problémov...

s  vládnucou  elitou?  Nezáleží  na  tom,  ktorá  krajina  alebo  strana  to  je!

4.  Vlády  Podľa  
pravidiel  pseudodemokracie  si  môžeme  „slobodne“  zvoliť  
vládu,  ktorá  pracuje  v  prospech  daného  obyvateľstva.

Materiálne,  fyzické  otroctvo
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VII.  Budúcnosť

Čo  teraz  a  čo  bude  neskôr?

Čo  mám  robiť/urobíme?

•  1567  prečítaní

184

Odpoveď  je  jednoduchá:  zažívame  rozpad  spomínaného  otrokárskeho  
systému...
Základná  otázka,  ktorú  si  už  mnohí  položili:  Prečo  je  rozklad  taký  
ťažký?

Podľa  môjho  vlastného  individuálneho  pohľadu  stojíme  pred  dvoma  
možnosťami:  a.  Pozemská  civilizácia  bude  zničená  –  nevidím  v  tom  

veľkú  šancu,  pretože  Kozmický  poriadok  to  od  nás  momentálne  
neočakáva.

b.  Vrátime  sa  k  rádu  vesmíru  -  nebude

Spätná  otázka:  myslíte  si,  že  stavba  budovaná  niekoľko  tisícročí  sa  ľahko  
a  rýchlo  rozpadne?  Čo  robíte  pre  demoláciu?

jednoduché,  ale  musíme  to  urobiť...

Skombinoval  som  škálu  problémov,  pozrime  sa  na  ne  tak,  ako  ich  vidím  ja.

A  ak  to  mnohí  z  nás  urobia,  bude  to  naozaj  dobré,  môže  to  byť  dobré...

2.  Čo  sa  stane  neskôr?

Zdieľam:

Dobrá  otázka...  Aj  vy  robíte  to,  čo  považujete  za  správne ,  aby  ste  nasmerovali  život  
na  Zemi  lepším  smerom,  ja  robím  to  isté...

1.  Čo  teraz?

•  Ozbrojenie!  -  viete,  koľko  zdrojov  si  vyžaduje  výzbroj,  ktorej  primárnym  
účelom  je  udržať  správne  fungovanie  otrokárskeho  systému  na  Zemi,  ktoré  
ja/vy/my  vlastne  financujeme?  No  keď  si  to  pozriete,  zistíte,  že  cca.  Používa  
sa  na  to  50-100  krát  viac  ako  na  iné  účely.

„Vtip“  je  v  tom,  že  využívajú  našu  lúpež  na  financovanie  zbrojenia  proti  
nám.  Čo  poviem...  Táto  pozemská  "civilizácia"  sa  mi  vôbec  nepáči.

[23]  [23]  [23]  [23]  [23]
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V  tejto  kapitole  sa  zaoberáme  otázkou  budúcnosti.

•  Nový  komentár  [216]

Samozrejme,  skutočnosť,  že  v  súčasnosti  aktívny  otrocký  systém  sa  pokazí,  o  čom  nemožno  
pochybovať,  je  tiež  dôležitá  na  preskúmanie  toho,  čo  možno  očakávať  v  budúcnosti.

•  1753  prečítaní

Nádej
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a  predovšetkým  ľudia

Sotva.  Peniaze  –  najmä  papierové,  nehovoriac  o  elektrických  signáloch  –  sa  dajú  vyrábať  
prakticky  neobmedzene.  Doteraz  si  tí  najmocnejší  mohli  takéto  číslo  „napísať“  priamo  či  
nepriamo  na  svoje  bankové  účty,  za  čo  sa  nehanbili.  Ďalšou  otázkou  samozrejme  je,  že  ak  
by  sa  svetové  peniaze  len  naliali  do  ekonomiky,  nastala  by  obrovská  inflácia,  peniaze  by  
sa  stali  bezcennými  a  stratili  by  aj  svoju  kontrolnú  funkciu.  Musia  nechať  všetkých  
ostatných  pracovať,  aby  mali  hodnotu,  ktorú  si  môžu  kúpiť.

Ich  doteraz  najväčšou  obhajobou  bolo,  že  to,  čo  urobili,  je  také  neuveriteľné,  také  
nepochopiteľné,  že  to  väčšina  ľudstva  zaradila  do  kategórie  „konšpiračných  teórií“.  
Každý  si  môže  urobiť  vlastný  prieskum  na  túto  tému,  existujú  fóra,  kde  sú  tieto  nástroje  
a  udalosti  na  pozadí,  ktoré  ovplyvnili  históriu,  viac  či  menej  presne  preskúmané.

Pretože  je  to  všetko  o  peniazoch?

O  nádeji

Hlavným  účelom  ptw  (moc,  ktorou  boli  bývalí  mocní  ľudia)  je  vykonávať  moc,  neustále  
viazať  energie  -  peniaze,  duševnú  a  fyzickú  pozornosť.  Nemohli  byť  bohatší.  (Ako  povedal  
môj  priateľ:  „Ani  oni  nezjedia  dve  kačice“).  Ťažko  by  mohli  dosiahnuť  väčší  finančný  vplyv.  
Samozrejme,  že  ich  podriadení,  viditeľné  bábky,  hrajú  svoju  hru,  stále  sa  snažia  vydolovať  
z  hrnca  s  mäsom,  čo  sa  dá  -  a  my  sa  nemôžeme  ubrániť  hrôze  -  ale  v  hre  naozaj  nejde  o  
peniaze.  na  dlhú  dobu.  Motiváciou  pre  kontrolu  ľudí  nad  všetkým  je  práve  strach,  ktorý  
majú  páni  systému  zo  všetkých  ostatných.  Boja  sa  toho,  čo  sa  stane,  ak  uvidíme  pravdu.  Čo  urobili  oni,  
urobili  nám.  Aby  sme  si  dali  dokopy  obraz  toho,  ako  dlho  to  už  trvá  a  či  sme  schopní  uveriť  
neuveriteľnému.

Už  sme  spomenuli,  že  vlády  a  banky  pôsobiace  ako  spoločnosti  právne  
zlikvidované  OPPT  trvajú  na  zachovaní  predchádzajúceho  systému.  Na  jednej  
strane  ich  páni  nie  sú  ochotní  vzdať  sa  existujúceho  systému  –  ktorý  po  stáročia  
úspešne  funguje,  aspoň  z  ich  pohľadu  –  a  na  druhej  strane  si  tí  v  systéme  ani  nevedia  
predstaviť  (dokonca  často  prebúdzanie  služobníci),  že  svet  by  mohol  fungovať  aj  inak.  Keby  ľudia  videli,  čo  sa  v  skutočnosti  deje,  že  existuje  život  
mimo  ich  obvyklých  rámcov  (mriežok?),  pravdepodobne  by  celú  túto  šarádu  za  pár  dní  
zastavili,  len  vyjadrením  nesúhlasu,  stiahnutím  súhlasu.

–,

Niekdajší  prostriedok  výmeny  a  miera  hodnoty  sa  teraz  stal  predovšetkým  nástrojom  
riadenia.
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Ste  najväčšou  hodnotou  na  tejto  zemi.  Existujete  ako  jednotlivec,  ako  
partner,  ako  rodič,  ako  dieťa,  ako  člen  skupiny  alebo  dvoch,  ale  ste  
zdrojom  všetkej  skutočnej  hodnoty.  Zlato,  striebro  a  iné  drahé  kovy  sú  cenné  
len  preto,  že  ich  za  také  považujeme.  Predstavujú  iba  hodnotu,  ktorú  
vytvárame.  Za  každou  hodnotou,  umením,  bohatstvom,  výstavbou,  rastom,  
zmenou,  konštruktívnym  ničením  a  krásou  sú  ľudia.  Doteraz  bol  systém  
budovaný  tak,  že  zdroj  hodnôt  neustále  dojí  a  kontroluje  hlúposťou,  
ideológiami,  deformovanými  náboženstvami,  vyhrážkami,  zastrašovaním,  
násilím,  podvodmi,  presviedčaním,  falošnými  cieľmi,  ale  predovšetkým  
skresľovanie  a  ponižovanie  pravdy:  s  takmer  nekonečnými  možnosťami,  ale  
stratení  sme  sebavedomé,  opojené  duchovné  bytosti  s  Bohom  danými  a  
bohu  podobnými  schopnosťami  a  všetko  stvorenie,  ktoré  vidíme,  teraz  aj  v  
minulosti,  je  spôsobené  týmto  tvorivým  moc.  V  istom  momente  sme  si  to  
možno  aj  uvedomovali,  v  každom  prípade  sme  sa  už  dostali  do  bodu,  keď  už  
o  svoje  fyzické  prežitie,  o  svoje  domovy  bojujeme  každý  deň,  vyčerpaní,  
frustrovaní,  dokonca  jeden  druhému  podozrievaví.  A  keď  je  toho  naozaj  dosť,  
najviac  urobíme,  ak  si  zvolíme  dobromyseľného  vodcu,  ktorý  sľubuje  aspoň  
nejakú  úľavu,  nádej  a  lipnutie  na  nádeji,  sme  schopní  stokrát  hlasovať,  ktorý  
tyran  a  jeho  tím  povedie  krv-  sacia  stanica  od  zajtra.  Svet  nikdy  nepoháňali  
peniaze,  ale  my.  Len  čo  sme  uverili,  že  to  tak  nie  je,  začali  nad  nami  vládnuť  
peňažné  systémy.

Sme  vyčerpaní,  veríme,  že  budúca  generácia  bude  mať  lepšiu  líniu,  ale  ani  
by  sme  si  netrúfli  povedať,  z  čoho  tento  predpoklad  vychádzame.  Dôverovali  
sme  modernej  dobe,  ale  technický  pokrok  ľudstvo  nikam  neposunul.  Muž  je  
pochovaný  pod  strojom.

Sme  unavení.  Sme  obri,  pribití  k  zemi  tenkými  šnúrami.

Sú,  samozrejme,  dobre  mienení  jednotlivci,  skupiny  a  politici,  ktorí  by  nám  
dali  viac  priestoru,  ale  osobne  to  nevidia,  alebo  ak  áno,  nie  sú  ochotní  nám  
spomenúť,  že  za  plotom  je  život,  a  aké  sú  naše  skutočné  perspektívy.  Potom  
sú  tu  mystici,  ktorí  samozrejme  „všetko  vedia“,  ale  ich  poznanie  je  také  
nereálne  –  aj  keď  na  tom  môže  byť  niečo  pravdy  –,  že  sa  od  nich  odvrátime,  
pretože  to,  čo  hovoria,  je  nestráviteľné,  ide  proti  našim  a  nezľahčuje  nám  to  
bremeno  na  našich  pleciach.

Hlavná  hodnota

Naše  najväčšie  väzy  sa  však  v  poslednom  čase  naozaj  pretli.  OPPT  
legálne  stiahol  korporátne  operácie  bánk  a  vlád

Už  sme  stratili  nádej.  Dlho  sa  neodvážime  ani  snívať.  A  ak  nás  niekto  
začne  budiť,  ani  neotvoríme  oči,  aby  sme  konečne  videli.  Prečo  by  sme?
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Program  bude  vydaný  v  rámci  ProjectXIII  (neľakajte  sa,  číslo  '13'  je  prvé  dvojciferné  
číslo,  ktoré  sa  objavuje  v  prvotriednej  aj  Fibonacciho  sérii,  Calebovo  ľubovoľné  meno).

čo  sa  deje  teraz?

licenciu,  zmrazili  ich  hlavné  aktíva  (hlavné  bankové  účty,  zlaté  rezervy)  a  podnikli  ďalšie  kroky  na  
likvidáciu  systému.

Malá  technická  obchádzka

Slovami  Caleba  Skinnera  (je  jedným  z  autorizovaných  počítačových  virtuózov  OPPT,  s  pomocou  
Heather  okrem  iného  poodhalil  finančné  kanály  veľmoci  na  pozadí)  „z  hľadiska  softvérového  
pozadia  si  predstavte  niečo  podobné  ako  Facebook,  bez  svojho  systému  na  rybolov  a  sledovanie  
údajov,  kde  si  prispôsobujete  a  čo  o  vás  svet  môže  vidieť.  To  je  úplne  v  rozpore  s  ovládacími  
nástrojmi  používanými  v  systéme  doteraz.  Len  aby  ste  vedeli,  žiadny  nástroj  sociálnych  médií,  
Facebook,  Yahoo,  Google  atď.,  by  nemohol  získať  licenciu  na  prevádzku,  ak  by  neslúžil  starému  
systému.“

Traja  predstavitelia  OPPT  v  súčasnosti  pracujú  na  vybudovaní  nového  systému,  ktorý  
radikálne  zmení  ekonomiku  celej  Zeme.  Za  zmienku  stojí  jeho  názov  I:U/V  Exchange  
(približne:  ÑN  Universal  Value  Exchange).  Ovplyvňuje  to  finančné  systémy,  prekvitanie  vzťahov  a  
výmenných  procesov  medzi  ľuďmi  ako  skutočnými  tvorcami  hodnôt,  pričom  celú  vec  podporuje  
tým,  že  patenty  popisujúce  pokročilé  technológie,  ktoré  predtým  ptw  a  skutočné  technológie  
potláčali,  sa  stali  verejnými  doménami.  Nové  nástroje  budú  opakom  predchádzajúceho  systému,  
jednotlivec  nebude  na  dne  mocenskej  pyramídy,  s  úplným  horným  dohľadom,  ale  bude  sám  
riadiť  tok  svojich  hodnôt,  vzťahov  a  informácií.  V  úplnej  osobnej  bezpečnosti,  ochrane  vašich  práv,  
bez  akejkoľvek  hierarchie,  s  „vlastným  bankovým  rozhraním“.  MÔŽETE  byť  tým,  kým  chcete  BYŤ  a  
môžete  robiť  to,  čo  je  vám  najbližšie.  Samozrejme,  za  predpokladu,  že  budete  rešpektovať  podobné  
práva  iných.  Zdá  sa  vám  to  neuveriteľné?

Dá  sa  použiť  univerzálne,  kdekoľvek  a  bude  prístupný  rôznymi  spôsobmi,  od  
smartfónových  aplikácií  až  po  mainframe  webstránky,  no  samozrejme  systém  slúži  všetkým,  
nielen  obyvateľom  technologicky  vyspelých  krajín.  Systém  je  prisľúbený  bez  hackovania,  je  
založený  na  úplne  nových,  doteraz  neznámych,  doteraz  nepoužívaných  nástrojoch  a  
mimochodom,  tento  mesiac  (máj  2013)  ho  testujú  najlepší  svetoví  hackeri.  Váš  finančný  nástroj  
môžeme  použiť  s  akoukoľvek  menou,  univerzálne,  interkontinentálne,  národne,  aj  s  tými,  ktorí  
nový  „systém“  nepoužívajú.  Môžete  s  ním  nakupovať  a  vymieňať  cennosti.

188

Machine Translated by Google



Menšia  obchádzka

Urobili  by  ste  to  pre  seba  a  pre  nás,  aby  sme  sa  ním  skutočne  stali?

Zamyslite  sa  nad  tým

Dôležité:  jeho  použitie  je  voliteľné.

Čím  ste  chceli  BYŤ,  keď  ste  boli  dieťa,  kým  neboli  vaše  možnosti  akýmkoľvek  spôsobom  
obmedzené?

Podľa  Heather  Ann  Tucci-Jarraf,  Calebovej  partnerky,  sa  do  konca  júna  2013,  po  zavedení  
systému  výmeny  IU/V,  obraz  sveta  vážne  zmení  a  po  roku  bude  na  nepoznanie .  Jednotlivec  
môže  žiť  zodpovedný,  ale  slobodný  život,  BYŤ  a  KONAŤ  tak,  ako  je  jeho  srdcu  najbližší.  Fungovanie  
spoločnosti  neurčuje  umelý  nedostatok,  energetické  kanály  riadené  a  odsávané  zhora,  ale  
finančne  slobodní  ľudia,  ktorí  medzi  sebou  spolupracujú,  ale  tvoria  a  existujú  ako  jednotlivci.

Kto  robí  spravodlivosť,  keď  dôjde  k  sporu?  kto  plánuje?  Kto  zmierňuje  bolesť?  Kto  
kontroluje?  Kto  drží  poriadok?  Kto  skúma?  Kto  kŕmi?  Kto  chráni?  Kto  dobýva  fyzický  svet?  Kto  
tvorí  krásu?

Caleb  sľúbil,  že  ho  vydá  do  konca  mája  2013,  čo  bude  zverejnené  s  medzinárodným  
oznámením.

Nový  vek  existencie

Finančný  systém  je  na  stabilných  základoch,  okrem  iného  je  podporovaný  zlatým  kolaterálom,  
ktorý  ptw  po  stáročia  nezákonne  hromadil.

Ktorá  „rola“  je  vám  najbližšia?  (nemusíte  nutne  myslieť  na  povolanie)  Kto  naozaj  ste?  
Ten,  kto  pomáha?  Kto  ma  zachráni?  kto  učí?

ptw  plánovalo  a  plánuje  spustiť  „nový,  šetriaci“  peňažný  systém  na  „trh“  kolapsom  svetových  
peňazí,  ide  však  o  skorumpované  skreslenie  predtým  dobre  mienených  reformných  systémov  
(napr.  NESARA),  ktoré  by  opäť  len  posilnili  súkromná  peňažná  zásoba.  Menili  by  sa  mená  
vedúcich  pracovníkov,  ale  podstata  by  zostala  rovnaká,  rovnako  ako  finančná  kontrola.  Nekrytý,  
nestabilný,  energiu  sajúci  stroj  riadený  silami  pozadia.  Rovnaký  systém  dojenia  pod  novým  
názvom  v  pepite.

Z  hľadiska  vašej  blízkej  budúcnosti  by  sme  mali  oprášiť  starú  otázku.  Čo  by  ste  robili,  keby  ste  
mali  takmer  neobmedzené  bohatstvo  a  netvorili/nepracovali/nekonali  pre  peniaze?
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Projectxiii.com  _  Stránka  [218]  je  aktívna  už  niekoľko  dní,  jej  obsah  je  stále  
vo  vývoji.

[23]  [23]  [23]  [23]

190

Čo  je  ProjectXIII?

O  projekte  XIII

Novinky,  články  [20]

Mali  by  ste  vedieť,  že  všetky  „bezplatné“  sociálne  webové  rozhrania  by  mohli  dostať  zelenú  
iba  vtedy,  ak  by  ptw  (výkon,  ktorý  bol)

•  Nový  komentár  [217]

Stĺpec:

Jeden  z  troch  zverencov  OPPT,  Caleb  Skinner,  začal  pred  niekoľkými  mesiacmi  so  svojím  tímom  
vyvíjať  úplne  unikátny  program.  Predstavte  si  Project  XIII  ako  mimoriadne  bezpečnú  platformu,  
ktorá  sa  aj  po  vydaní  neustále  vyvíja  a  ktorá  je  kompatibilná  s  Facebook,  Skype,  Gmail,  Yahoomail,  
eBay  atď.  okrem  zachovania  svojich  hlavných  funkcií  poskytuje  úplne  bezpečné  zázemie  na  
ochranu  vašich  osobných  údajov,  hodnôt,  komunikácie  a  práv  na  súkromie,  ktoré  bolo  predtým  
nedosiahnuteľné.

(Pokračovanie  nabudúce.)

Nemusíš  ničomu  veriť,  ale  otvoril  by  si  oči  a  posadil  sa,  obr?

Zdieľam:

•  1269  prečítaní
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Okrem  toho  systém  umožňuje  aj  napr.  ak  "zdieľate"  list,  fotografiu  a  pod.  s  
priateľom,  ale  myslíte  si,  že  mu  daná  informácia  nepatrí,  môžete  ju  vymazať,  
aby  sa  okamžite  vymazala  z  telefónu  a  počítača  danej  osoby.

Program  bude  najskôr  dostupný  pre  smartfóny  iPhone  a  Windows  8,  potom  
pre  systémy  Silverlight,  následne  verzie  pre  Android  a  desktopové  aplikácie.

Cieľom  projektu  XIII  je  poskytnúť  ľuďom  nástroj  na  zdieľanie  
svojej  komunikácie  a  údajov  len  s  tými,  ktorí  chcú.

Po  aktivácii  sú  prvky  systému  týkajúce  sa  osobných  údajov  natoľko  
nedostupné  aj  pre  programátorov,  že  napr.  zabudnuté  heslo  nie  je  možné  
žiadnym  spôsobom  obnoviť,  preto  sa  odporúča,  aby  ste  si  ho  zapísali  niekde  
inde.

(Existujú  informácie,  že  registrácia  bude  tiež  dočasne  bezplatná,  no  zatiaľ  to  
programátori  oficiálne  nepotvrdili.)

Za  veci  „zadarmo“  platíme  dosť  vysokú  cenu  tým,  že  sa  vzdávame  ochrany  
našich  práv  na  súkromie.  Naše  zvyky,  vzťahy,  náboženské  a  politické  názory  
sú  neustále  monitorované  (väčšinou  softvérom)  a  predávané  informácie  sú  
predávané  firmám  a  agentúram.  Toto  sú  všeobecne  známe.

Systém  pracuje  s  extrémne  vysokoúrovňovým  kódovaním,  dáta  nie  
sú  uložené  na  žiadnych  medziserveroch  (iba  po  dobu  prenosu  dát,  ale  nie  
sú  prístupné  ani  programátorom).

jej  ľudia  mohli  získať  prístup  k  individuálnym  a  hromadným  osobným  
údajom.  Príklad:  predtým  pomerne  efektívne  kódovaný  program  Skype,  
ktorý  využíval  iba  počítače  komunikujúcich  strán  (na  ukladanie  dát),  je  teraz  
vo  vlastníctve  spoločnosti  Microsoft  a  vaše  dáta,  ktoré  cez  neho  pretekajú,  
nie  sú  len  vaše,  ale  sú  uložené  na  centrálnych  serveroch.

Keďže  kurzový  rozdiel  medzi  jenom  a  dolárom  je  nápadný,  musíme  pochopiť,  
že  príspevok  má  skôr  symbolický  charakter.  Cieľom  bolo  nepadnúť  do  pasce  
„bezplatných  programov“,  ktoré  sa  potom  ukážu  ako  neslobodné.

Nemusíme  zdôrazňovať,  aké  dôležité  je  zdieľať  svoje  myšlienky,  údaje  atď.  
s  ľuďmi,  ktorým  plne  dôverujete.

Program  bude  bezplatný,  ale  za  údržbu  systému  budete  platiť  jeden  dolár/
euro/jen  atď.  (možno  použiť  po  registrácii).  musí  zaplatiť  používateľ.
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Ak  ste  si  stiahli:  nainštalovali,  spustili:

Projekt  XIII  predstavuje  úplne  novú  kapitolu  v  ére  komunikácie  ľudí  
na  internete.  Nie  je  to  len  skvelý  softvér.  Je  to  tiež  nástroj  na  ochranu  vašich  
osobných  práv,  hmotného  majetku  a  údajov.

Program  je  chránený  pred  neoprávneným  prístupom  šifrovaním  najvyššej  
vojenskej  úrovne.  Oprávnený  nie  je  ani  jednotlivec,  ani  žiadny  subjekt

Verzia  pre  Android  bude  tiež  čoskoro  vydaná,  je  pomalšia,  pretože  
existuje  nespočetné  množstvo  verzií  platformy  Android  a  stabilizácia  každej  
verzie  trvá  dlhšie.

Filozofia  Projectxiii:  vaše  údaje  sú  len  vaše,  nemá  k  nim  prístup  žiadna  externá  
osoba  ani  spoločnosť,  ak  ste  im  ich  neposlali.

Vývojári  systému  neustále  čakajú  na  návrhy  vývoja  a  dokonca  sprístupňujú  
kódový  systém,  ktorý  tvorí  základ  systému,  aj  ostatným,  ktorí  ním  chcú  
chrániť  dáta  svojich  jednotlivých  podnikov.

Desktopovú  verziu  sme  zatiaľ  nemali  možnosť  vyskúšať,  aplikácia  pre  iphone  
os  funguje  výborne.  Dôležité  je,  že  desktopová  verzia  tzv  alfa.verzó,  môže  
mať  problémy,  bol  uvoľnený  na  prijímanie  spätnej  väzby  od  používateľov  a  
všeobecné  testovanie.

Spočiatku,  počas  obdobia  dokončenia  vývoja,  pred  nastavením  
systému  pre  iné  meny,  bude  mesačný  poplatok  1  dolár,  čo  znamená  výdavky  
okolo  3000  HUF  ročne.

Potom  pozvete  priateľa  (ktorý  vám  povie  používateľské  meno  používané  
na  projektexiii.  pošlete  pozvánku,  on  ju  prijme,  odtiaľto  môžete  komunikovať  
v  krátkych  správach,  posielať  si  obrázky,  komentovať,  organizovať  udalosť  atď.  
môžete  vytvárať  fotoalbumy,  zdieľajte  ich  atď.

Program  Project  XIII  je  teraz  k  dispozícii  pre  iPhone  (4-5),  zariadenia  iPad,  
štandardné  mobilné  telefóny  so  systémom  Windows  (stiahnuteľné  v  
obchode  s  aplikáciami)  a  Microsoft  Silverlight  [219]  pre  stolné  počítače  http://
www.projectxiii.com  Je  k  dispozícii  prostredníctvom  odkazu  „stiahnite  si  tu“  
v  hornej  časti  podponuky  správ  [220] .

Zvolíte  si  meno  a  heslo  (ktoré  sa  nikde  neukladá,  ani  na  serveri!),  ktoré  si  
niekam  zapíšete,  pretože  sa  nedá  obnoviť.

Dodatok:  17.9.2013
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Zaujímavosť:  ak  pošlem  obrázok  alebo  správu  (aj  viacerým  ľuďom)  a  neskôr  sa  
rozhodnem,  že  ju  vymažem,  pretože  nie  je  aktuálna,  bola  odoslaná  omylom  a  pod.,  
môžem  si  vybrať  vymazanie  správy  len  z  počítača,  telefónu  alebo /obrázok  príjemcu.  
Potom  bude  moja  správa/fotka  vymazaná  z  celého  sveta,  z  počítača,  telefónu  atď.

Zdieľam:

Poznámka:  I  UV  sa  nesmie  zamieňať  so  systémom  Universal  Value  Exchange ,  ktorý  
majú  zaviesť  „chlapi“,  o  ktorom  si  môžete  prečítať  neskôr.

Server  uchováva  správy  iba  tri  dni  (vo  forme  neprístupnej  ani  programátorom)  a  
potom,  ak  sa  príjemca  medzitým  do  systému  neprihlásil,  t.  j.  správa  k  nemu  
nedorazila,  je  zmazaná.

Novinky,  články  [20]

Ako  už  Heather  spomenula,  hoci  Projectxiii  nie  je  jeho  súčasťou,  bude  
zástancom  čoskoro  predstaveného  I-UV  Inchange,  univerzálneho  (nielen  lokálneho,  
kontinentálneho  a  globálneho)  systému  výmeny  hodnôt.  (I:  I,  U:  Universal,  V:  Value  
Inchange:  slovná  hračka,  kombinujúca  slová  Exchange  a  In,  s  odkazom  na  priamu  
povahu  výmeny  hodnôt  v  systéme)

Stĺpec:

Toto  nie  sú  nejaké  „tajné  veci“,  ktokoľvek,  dokonca  aj  spoločnosti,  to  môže  použiť  na  
ochranu  svojich  údajov  a  internej  komunikácie.

Verzia  Desktop  je  stále  alfa  verzia,  neustále  sa  vyvíja,  ale  základné  funkcie  fungujú  
perfektne.

Čerstvé  •  Navštívené  •  RSS

k  údajom  iných  osôb  bez  ich  súhlasu.  To  sa  nedá  povedať  o  skype,  fb,  gmaile  atď.  o  
programoch,  samozrejme.

projectxiii  je  program,  ktorý  chráni  súkromie  informácií,  posvätnosť  súkromia  
a  komunikáciu  medzi  mobilnými  zariadeniami  a  počítačmi.  Používať  na  vlastné  
riziko.  Využite  to  so  zdravím,  alebo  ako  sa  hovorí.

projectxiii  je  v  neustálom  vývoji,  po  tradičných  „FB  funkciách“  budú  postupne  
postupne  dostupné  funkcie  skype  (chat,  reč)  a  email.

V  súhrne:

[23]  [23]  [23]  [23]
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