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OPPT – Útmutató az Udvarias értesítéshez
Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt elküldi az Udvarias értesítés Szerződési feltételeit!
(De ne küldje el ezt az útmutatót!)

1.

Segítségnyújtás és technikai megjegyzések

Kérem, angol nyelven, ide küldje az Udvarias értesítéssel kapcsolatos kérdéseit (leggyorsabb válasz innen
várható): foropaq@gmail.com A folyamat összefoglalásának megértését segíti az utolsó oldalon található
folyamat-ábra.
Kérjük, tekintse meg a formai dolgokra vonatkozó javaslatokat a technikai megjegyzésben, a 14. pontban!

2.
2.1

Udvarias értesítés – okiratok
Az Udvarias értesítés 5 verziója

Az egyes verziók csupán csak egy bekezdésben különböznek, mely a „Kellően Igazolt Nyilatkozat a
Tényekről” rész elején található. Ez a lépés kiterjeszti az Udvarias értesítés alkalmazását szinte minden
helyzetre.
Mindegyik verzió elérhető Word doc.-ban és PDF-ben is, melyeket ki lehet nyomtatni és kézzel kitölteni. A
PDF-referenciagyűjtemény a Word doc.-ban szintén elérhető, hogy segítséget nyújtsanak a formázásban.
A Mac Page és az Open Office programok meg kell, hogy nyissák a dokumentumokat mindenféle
bonyodalom nélkül. Hagyja figyelmen kívül a figyelmeztetéseket.

2.2

A verziók meghatározása
1. Írásbeli akciók
Ezt a verziót, a felszámolt jogi személyiséggel való bármilyen írásbeli kommunikációra lehet
használni, mint például a számla, megállapítás, követelés. Ez használható az ez utáni egyéb
levelekre is, mint például az felszólítás, a szabálysértési értesítés vagy a beidézés számlájaként.
2. Aktuális incidens
Ez olyan incidensre használható, mint például az akadályoztatás, letartóztatás vagy bebörtönzés,
mely okirat nélkül zajlik.
3. Jövőbeli akció
Ezt akkor küldjük, amikor egy egyén a felszámolt jogi entitás ügynökeként lép fel, és a jövőben
várhatóan kapcsolatba lép Önnel.
4. A rabszolgatartói rendszer támogatása (általános)
Ezt bármilyen esetben küldhetjük, ha az egyén tevékenysége a RABSZOLGATARTÓ RENDSZER
fennmaradását szolgálja, mely közvetetten az Ön „mérhető kárát” jelenti
5. A rabszolgatartói rendszer támogatása (egyéni)
Ez hasonló az előző verzióhoz, azzal a módosítással, hogy ez a dokumentum megnevesít egy
eseményt, ahol a kár egy másik egyén ellen irányul, s ez Önt szintén sérti.
Lásd a 11. pontot a további részletekért, mely megmutatja, hogyan működnek az új verziók
az új Szerződési feltételek alapján.

3.

Amit az Udvarias értesítés biztosan NEM jelent

Az Udvarias értesítés nem kényszerít senkit arra, hogy bármilyen tettet végrehajtson. A szabad akarat
mindkét utat lehetővé teszi. Amennyiben Ön megérti, hogy másoknak nincsen hatalma Ön felett az
Egyetemes törvény, a köztörvény és a UCC-törvény miatt, azt is el kell ismernie, hogy Önnek sincs hatalma
felettük. Viszont FELAJÁNLHAT egy szerződést, melyek az együttműködés paramétereit tisztázzák. Az
Udvarias értesítésnek ez a lényege!
Például: Fel akar Ön hívni engem? Fogadom a telefonját, amennyiben…
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Senki számára nincs parancs, vagy kényszer valami megtételére. Fontolja meg a szándékát, ha Udvarias
értesítést küld! Megtorlást, büntetést, fizetséget vagy nyereséget szeretne? Tetteket, választ követel,
irányítani vagy parancsolni akar egy egyénnek? Ha igen, úgy az Udvarias értesítés nem Önnek szól. Nem
erre való.

4.

Bevezetés: Az új Törvényes terület

Az OPPT UCC okirataival a Törvény területe, mely áthatja életünket, radikálisan megváltozott. A
nagyvállalatok és a „törvényes” rendszerük megszűnt, az Egyetemes Jog, a Szokásjog és a UCC
(Egységes Kereskedelmi Törvénykönyv) maradt olyan szabályként, mely szerint a bolygó minden lakosa,
mint magánember, korlátlan felelősséggel és kötelezettséggel rendelkezik. Nincsenek titulusok, törvényileg
szabályozott rendszerek, nyilvántartások, biztosítás vagy más felügyeleti hierarchiák.
Ez MINDENFÉLE viszonyulásaink természetét megváltoztatja. Az állítólagos „nagyvállalati ügynökök”,
akiket azért küldtek, hogy kapcsolatba lépjenek velünk, folyamatosan úgy járnak el, mintha a megváltozott
státuszukról semmit sem tudnának. Bizonyos tekintetben az Abszolút Igazság rövidesen várható
kibocsátása korrigálja ezt az állapotot. Addig is a mi feladatunk az, hogy békességre törekedjünk, tanuljuk
meg, hogy az Új Föld törvényes lakosaiként éljünk és a körülöttünk élőket is tanítsuk meg erre.
Ez elősegíti, hogy az új rendszer működésbe lépjen.

5.

Az Udvarias értesítés célpontja

Udvariasan és nyomatékosan értesítsen minden állítólagos „jogi személyként fellépőt”, aki kapcsolatba
akar lépni Önnel, a világ jogi személyeit – beleértve minden „bankot” és „kormányt” – képviselve, vagy
ezek alkalmazottjait. A Címzett az Ön értesítésének fogadójaként jár el, nevezetesen: mint egy olyan
személy, aki teljes felelősséggel tartozik a tetteiért.
Eredetileg a jelen dokumentum kibocsátásakor a szándékunk az volt, hogy javasoljuk Önnek, mint
Indítványozónak, hogy csak abban az esetben használja ezt az értesítést magánszemélyek részére,
amennyiben ők közvetlenül is kapcsolatba lépnek Önnel, vagy írásban keresik meg Önt. Azonban Önnek
törvényes joga, hogy Udvarias értesítést küldjön azoknak is, akik a Címzettnek utasításokat adnak anélkül,
hogy Önnek szükségszerűen közvetlen kapcsolata lenne velük, tehát úgy gondoljuk, hogy ez a
legelfogadhatóbb ebben az esetben.
A célunk csupán az, hogy lecsitítsuk a régi rendszer szóvivőit (ügynökeit), akárhol is „érik el” Önt, és hogy
tudassuk azzal az egyénnel, hogy minden alkalommal ez történik. Mi ők vagyunk, és ők mi.

5.1

Háttér

Akár felszámolták a „kormányokat” és a bankokat, akár nem. Melyik…?
Először is vessünk egy pillantást a „végrehajtás” folyamatára, melyeket a bankok használtak, amikor
felszámoltak „minket”, embereket…
Mit tettek a bankok a múltban, amikor megszűntek személyként tekinteni az egyénre?
Egy háromlépéses adminisztratív folyamatot alkalmaztak, melynek vége a Késedelmi értesítés lett.
Bíróságra vitték az ügyet?
Igen, az általuk kibocsátott papírokat vitték a bíróságra, a késedelem bizonyítékaként.
Kibocsátotta a bíróság a Végrehajtási záradékot? – és rendszerint Önt nem is hívták meg, hogy a
tárgyaláson részt vehessen?
Igen, valóban így volt.
Rámutatott a bank a Végrehajtási záradékra, mondván: „Látja, tartozik nekünk?”
Igen, – megint csak így volt.
Folytatta a bank a Végrehajtási záradékra hivatkozást, amikor óvást emeltek ellene?
Teljes mértékben.
….
Mennyire hasonlít a végrehajtási folyamat, amit a bank/végrehajtó alkalmazott, a UCC-folyamathoz, most,
hogy a bankokat már felszámolták?
Ugyanaz az eljárás, de nem a bíróságon.
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Vádeljárás indult ellenük, és megkérdezték, hogy mit hoznak fel mentségként. Nem cáfoltak semmit, tehát
így a rájuk is vonatkozó UCC-törvények alapján vétkesnek mondhatók és jogorvoslat indítható ellenük.
Tehát, ha az OPPT UCC megcáfolatlan okmányaira hivatkozunk, ugyanúgy, ahogy a bankok rámutatnak a
vonatkozó bírósági határozatokra, akkor a megszüntetett bankoknál az állítólagos fő végrehajtó
hivatalnokok, az állítólagos bírók, az állítólagos rendőrök, stb. megváltoztatják-e azokat a UCC aktákat
dúlva-fúlva, egy állítólagos „bíróságon”?
Nem, nem tehetik meg.
Nem tűnne logikusnak, hogy Ön ugyanazt a dokumentumot használja, amivel az OPPT megszüntette az
összes „kormányt” és bankokat – hogy tudassa az ott dolgozókat arról, hogy mi történt?
Természetesen, dehogynem!
Tekintsünk úgy egy korábbi céget, mint egy állítólagos bankot. Nézzen rá úgy, hogy eltűnt a biztonsági
üveg, szétfoszlottak a bank falai, és az alapok szétestek – tehát csak az íróasztalok vannak, és a
levegőben lebegnek. A testületi biztonsági háló eltűnt, és minden szabadon van. Minden egyes korábbi
dolgozó most ott ül teljesen egyedül az íróasztala mögött – mint szabad egyén.
Van-e valami értelme annak, hogy jogi személyként megjelölve írjunk egy dolgozónak, mint például az
állítólagos Végrehajtói Iroda Ügyvezetője, vagy egy állítólagos „kormány” állítólagos minisztere?
Nem! – Ha így tennénk, az ellentmondana az új Törvényes renddel. Az Ön tettei, mint például az Udvarias
értesítés használata, összhangba kell, hogy legyenek az új helyzettel, ami azért van, hogy azt az
eredményt érje el, amit szeretne.
Az Udvarias értesítés szerződése egy olyan ajánlatot mutat be, mely az egyének között jön létre, a
Szerződési feltételek sajátságos pontjaival.
Mivel az állítólagos „bankok” és „kormányok” megszűntek, a korábbi dolgozóiknak most három lehetősége
van az Udvarias értesítés kézhezvételekor:
1. Leállnak és békén hagyják Önt.
2. Figyelmen kívül hagyják az Udvarias értesítést, és úgy tesznek, mintha a jogi személy még mindig
létezne, akárcsak korábban – ez azonnal súlyosbítja a felelősségüket és helyzetüket.
3. Valamilyen más, Önök, mint személyek közti törvényesen kötelező érvényű szerződést
szolgáltatnak.

5.2

A korlátlan felelősség és kötelezettség előnye és hátránya

Az OPPT-okiratok átváltoztatták az Uralkodó törvényeket ezen a bolygón Egyetemes törvényekre, a
szokásjogra és Egységes Kereskedelmi Törvénykönyvre; és Ön az Udvarias értesítéssel erre a tényre
hívja fel a figyelmet.
Az Udvarias értesítés Címzettje (a válasz fogadója) teljes felelősséggel tartozik a korlátlan személyes
felelőssége miatt.
Viszont ez nem jelenti-e azt is, hogy Ön szintén a korlátlan személyes felelősségéből kifolyólag cselekszik,
és Ön szintén felelős a tetteiért?
Teljes mértékben IGEN!
A felelősség szabályai nagyon könnyen visszafordíthatóak, például: nem léphet fel életellenesen egy
menekülőben lévő zsebtolvaj ellen. A kisstílű bűnöző nagyobb áldozattá válna, amikor egy túlzott megtorlás
irányul ellene, mivel az Ön fizikai fenyegetése aránytalan viszonyban volna az elszenvedett sérelemmel. A
bosszúnak itt nincs helye.
Leegyszerűsítve: ne okozzon kárt, de vállalja fel a teljes felelősségét minden tettéért. Ön is ezen a
területen él!
Ha Ön nyilvánosan veszélyesen cselekszik a közjó kárára, vagy bármilyen módon kárt tesz másoknak, ez
az értesítés nem védi Önt! A szokásjog szerint bárki, aki ezen körülmények között feltartóztat egy másik
embert megvalósítva a letartóztatást, akkor ennek következményeként Törvény szerint fognak eljárni
ellene.
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6.

Hogyan működik az Udvarias értesítés?

A bankok és kormányok felszámolásra kerültek, tehát tekintsük úgy, hogy azok a korábban ott dolgozók,
akik a hatáskörükön belül fellépnek Ön, mint személy ellen, még mindig azt hiszik, hogy egy tekintélyes
bank vagy osztály érdekében cselekszenek.
Úgy gondolják, hogy a túlélésért kell dolgozni: hogy fizessék a jelzálogot, a hitelt, a tandíjat, az adót, stb.
Az a munkájuk, hogy támogassák a családot, a hírnevüket, a karrierjüket – egészen addig, amíg kézhez
nem kapják az Ön Udvarias értesítését és ha megértik, miről van szó, ez szétzúzza az illúziót.
Most már van választásuk: az új szituáción alapuló szerződési feltételek az elköteleződés új szabályait
ajánlják fel.
Ez olyan, mint amikor az édességbolt falára kikerül az árlista, és Ön ott áll és várja a vásárlókat, akiknek ha
nem tetszik az Ön szerződési feltétele, akkor szabadon elmehetnek máshova.
EZ MOST MÁR AZ ÖN VÁLASZTÁSA: AKAR-E KAPCSOLATBA LÉPNI VELÜK, VAGY NEM. Az Udvarias
értesítés és az eredeti dokumentum elküldése azt tudatja a Címzettel, hogy Ön nem óhajt törvénytelen
bántalmat elszenvedni, és világossá teszi a feltételeket, mely alapján kapcsolatba léphetnek Önnel – a
saját kárukra.
A Címzett által kezdeményezett bármilyen alárendelődő kapcsolat aktiválja az Ön Szerződési Feltételeit,
amely által a személyi felelősség hangsúlyossá válik azon díjtáblázat szerint, amely a Címzettre lett
kiszabva.
Ha folytatják a háborgatást és nem fizetik a számlákat az általuk okozott helyzetekért, melyek a szerződési
feltételek alkalmazhatósági listájában vannak, akkor Ön választhat, hogy felhasználja-e a UCCdokumentumot az egyén ellen. Ez egy teljesen elkülönülő lépés, amit itt nem tárgyalunk.
Az Udvarias értesítés lényege nem csak a szokásjogon és a UCC-törvényen alapul, hanem az Egyetemes
Jogon is: „A lényéből fakadóan bárkinek megengedhető a szabad akarat szerinti döntés, feltéve, ha az nem
sérti egy más lény szabad akaratából történő döntését.”
A szerződési feltételek kifejezik az Ön SZABAD DÖNTÉSÉT. Erről szól ez az értesítés: Ön kifejezi a
szabad döntését az Egyetemes Törvény alapján és biztonságos védelem alatt van a szokásjog szerint.
Hacsak nem áll fent egy másik, törvényesen kötelező érvényű szerződés Ön és a korábban ott dolgozó
között, az Öné az egyetlen felajánlásra kerülő szerződési feltétel, amit vagy elfogadnak, vagy nem.

7.

Szállítás és határidő

Minden egyes Udvarias értesítésnek egyetlen Címzettje kell, hogy legyen, és vagy e-mailben, vagy faxon,
vagy postai kézbesítéssel, vagy regisztrált küldeményként küldjük el neki. Kérjük, jegyezze fel, hogy mikor
és hogyan küldte!
Fontolja meg az időzítés szempontjából is, hogy mikor küldi el az Udvarias értesítését!
Valószínű, ez akkor lesz a leghatékonyabb, ha a levél nem egy kritikus helyzetben landol a személy
asztalán, így ekkor lesz a legkevésbé provokatív és valószínűleg el is olvassák, megértik,
áttanulmányozzák és az eléri a kívánt hatást, vagyis a címzett nem tesz további lépéseket.
Néhány példa provokatív helyzetekre:
➢ Egy állítólagos „bíró” elnököl a bíróságon.
Egy ilyenkor benyújtott értesítés zavart, vagy valószínűleg azonnali visszautasítást vált ki… vagy az
Ön letartóztatását – még mielőtt elolvasnák. A visszautasítás – mielőtt elolvasnák – nem egy
hatékony mód a kívánt hatás szempontjából.
➢ Egy állítólagos „rendőr” az úttesten:
NEM ajánlatos egy olyan fegyveres személlyel foglalkozni, akinek a kiképzése arról szól, hogy
(törvénytelenül) tartóztasson fel mindenkit, aki belezavar a rendszerbe. Ha Ön nem kellőképpen
kezeli ezt a helyzetet, vagyis békésen és becsületes jó szándékkal, ez azonnal nagyon nehéz, és
valószínűleg veszélyes helyzetté válhat.
Fogadja el a büntetőcsekket a helyszínen, majd később, ezt felhasználva küldjön az állítólagos
„Rendőrnek” Udvarias értesítést, melyben szerződési ajánlatot tesz.
Soha se felejtse el, hogy az a személy, akinek a figyelmét felhívja erre, csak egyetlen, a világ többi lakosa
közül – éppen úgy, ahogy Ön is.
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Mint ahogyan már korábban szó volt róla, ennél a lépésnél ajánlott, hogy csak azoknak küldje el az
értesítést, akik közvetlen kapcsolatba léptek Önnel – akár személyesen, akár írásban. Például, Ön értesít
egy állítólagos rendőrt. Hacsak az ő állítólagos felettese nem lép Önnel közvetlen kapcsolatba ezek után,
ne keresse meg azt a személyt! Bár az állítólagos felettes felelősséggel tartozik, amiért olyan instrukciót
adott ki, hogy zsarolják Önt a fenyegetéssel, először is egy enyhébb megközelítést alkalmazunk, amikor
Udvarias értesítést küldünk.
Gondolja át alaposan, hogy HOGYAN és MIKOR küldi az Udvarias értesítését!
Tartson-e magánál az ember a kocsijában, vagy küldjön-e Udvarias értesítést a „közlekedési
államtitkárnak”, a „rendőrfőkapitánynak” és a helyi rendőrség minden személyének mielőtt Ön elindul a
kocsijával?
Javasoljuk, hogy ha van is Önnél üres értesítés, tartózkodjon ennek használatától nehéz helyzetekben, ha
a személy(eke)t korábban még Ön nem értesítette.
Hagyatkozzon a józan észre és a szokásjogra.
Ne felejtse el, hogy az Ön szerződési feltételei csak akkor alkalmazhatóak, miután a Címzett kézhez vette,
és érvényesítette a szerződést azáltal, hogy a meghatározott szerződési feltételek egy vagy több pontját
alkalmazta.
Ez olyan, mintha a döntőbíró lefújná a játékot: minden megáll. A Címzett már tudatos, és ez alapján már
szabadon dönthet a jövőbeni tettei felől.
A szerződési feltételek nem visszamenőleges hatályúak – csak a kézhezvételük után érvényesek! Például,
ha egy ügy 2 éve indult, a feltételeket nem lehet visszadátumozni. A kapufát nem lehet arrébb vinni, miután
a játék elkezdődött. Ön nem számlázhat visszamenőleg.
Az Udvarias értesítés úgy töri meg a régi „bírósági” végzéseket, melyek feltételezhetően még mindig
működésben vannak, hogy Ön felajánlja az Udvarias értesítést a személynek, amikor legközelebb
kapcsolatba lép Önnel, és innentől folyamatosan ezt teszi. A megszüntetés véget vetett a „jogi”
rendszernek. A személyek között ma már nincsen fennálló ügylet, mely alapján Ön elszámoltatható volna.
A kéretlen háborgatások kiszámlázása azonnal elkezdődik, mihelyt életbe lép a szerződés.
MEGJEGYZÉS: A jövőben az értesítés olyan egyéb típusai is kialakulhatnak, melyek közvetlenebbül
foglalkoznak a már folyó ügyekkel. Figyelje a frissítéseket.

8.

Jogfelmondás

Minden számlának tartalmaznia kell egy jogfelmondást. A jogfelmondás lehetőséget ad a Címzettnek arra,
hogy felhagyjon a tevékenységével és visszavonjon bármilyen és minden követelést. Ez azt jelenti, hogy
nincs követelhető fizetés! Természetesen, a jogfelmondás elfogadása a válaszuk írásbeli,
visszavonhatatlan értesítésének elfogadását jelenti, mivel Ön nem szeretné, hogy megváltoztassák a
döntésüket.
Ez a kívánt eredmény: a Címzett „csendben van” és beszüntette a további lépéseket. Az írásbeli
visszavonás és a szerződés az egyetlen kivétel, amikor a Címzett „jó” lépést tesz. Ez egyben arra is egy
tisztességes lehetőség, hogy ezek a zömében jóravaló, keményen dolgozó emberek elegánsan kilépjenek
a helyzetből, amelynek eddig társadalmi mellékhatásként, öntudatlanul részese voltak. És ez a lépésük
nagyon tiszteletreméltó.
Alternatívaként, amennyiben ők már egy létező, törvényesen kötelező érvényű szerződés bizonyítékát
szolgáltatnák, melyet Ön tette tudatában és szándéka szerint elfogadott, s így arra hivatkoznak, hogy Önt
kötelezi az első szerződés – nos, Ön olyan szerződési feltételeknek vetette magát alá, melyek
törvénytelenek és így érvénytelenek.
Megjegyzés: TELJESSÉGGEL VALÓSZÍNŰTLEN, hogy ez bárkivel előfordul az Udvarias értesítés
benyújtása után – két okból:
1. A megszűnés mindenféle más – a múlt, jelen és jövőbeni – szerződést érvénytelenít.
2. A szerződésnek személyi természetűnek kéne lennie az Indítványozó és a Címzett között, akik
ugye magánszemélyek.
Így a Jogfelmondás a Címzettnek „kilépési utat” mutat. Amennyiben a Címzett nem él az Ön ajánlatával,
hogy felfüggessze a számlákat, a döntése megerősíti, hogy a Címzett elfogadta és aláveti magát az Ön
szerződési feltételeinek.
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9.

Az Ön saját Udvarias értesítése

Ön értesít egy személyt – nem az állítólagos „vállalatot”, mivel ne felejtse el, hogy az állítólagos „vállalatok”
többé már nem léteznek. Az ezekre az állítólagos „vállalatokra” való bármilyen referencia csupán csak a
postai kézbesítést segíti. Mindig használja az „állítólagos” szót bármilyen formai pozíció vagy a korábbi
cégnév előtt.

9.1

Cím

Ön kézzel is írhatja, vagy kitöltheti az Udvarias értesítés Szerződési feltételeit.
Ön az Indítványozó – mivel Ön küldi az Indítványt.
Az a magánszemély a Címzett, akinek az értesítést küldik.
Bármilyen információt használhat, ami segít, hogy az értesítés megérkezzen, és választ is kaphasson.
Utaljon a felszámolt vállalatra úgy, mint egy „állítólagos VÁLLALAT”. (nagybetűket javaslunk, például: a
(VÁLLALAT) állítólagos (OSZTÁLYA)
Címzett:

←

A címzett neve

(A teljes személynév)
(Az állítólagos cég, vállalat neve)
(Irányítószám, város)
(Utca, házszám / Postafiók)

Indítványozó:

←

Az Ön neve

(Az Ön neve)
(Az Ön címe, ahová a választ kéri)

Nem szükségesek az egyéb titulusok, például a Címzett nem Végrehajtási Igazgató, stb. Ők ugyanolyan
magánszemélyek, mint Ön, és pozícióban sem Ön felett, sem Ön alatt nincsenek – pusztán a nevük van.

9.2

Dátum

Írja be a dátumot. (A hónapot ki is írhatja, vagy számmal is jelölheti.)

9.3

Szolgáltatás

Ön választhat, hogy e-mailben, faxon, postai kézbesítéssel vagy ajánlva küldi az értesítést. Ne felejtse el
csatolni a követelés/számla másolatát. Az eredetit őrizze meg!

9.4

A Tények igazolt deklarációja

Az Udvarias értesítésnek jelenleg 5 változata van, melyeket az Indítványozó kezdeményezhet.
Ezek a dokumentumok csupán egy bekezdésben különböznek, mely a Tények kellően igazolt
nyilatkozatában található. Azért tettük ezeket különböző dokumentumokba, hogy biztosítva legyen az, hogy
mindenki ugyanarról a kezdő lépésről indul, és nem számít, hogy mennyire jártas a dokumentumok
létrehozásában és használatában.
Megjegyzés: Ne felejtse el kiegészíteni az okmányt a zárójelben kért adattal, például a hivatkozási
számmal.

1. Írásos akció
Kaptam Öntől egy dokumentumot (név / a Címzettől kapott irat tárgya) amely arra utal, hogy ez egy
hivatkozás egy állítólagos számra / dátumra (0000000) és egyben arra, hogy Ön (Címzett neve és címe), a
továbbiakban: „Címzett”, fenntartja a RABSZOLGASÁG RENDSZERÉT.
Ez a verzió bármilyen írásbeli kommunikáció esetén használható, amely a megszüntetett jogi
személyiségtől jön, legyen az számla, nyilatkozat vagy követelés. Ugyancsak használható egy incidens
utáni levelezésre, például felszólítás, szabálysértés, idézés esetén.
Ennek a verziónak a használatát részletesen kifejtettük az Udvarias értesítés első hanganyagában, amely
jelenleg még csak angolul található meg az OPPT angol honlapján.
2. Incidens
Az ügyre való hivatkozással: (dátum), (helyszín), (címzett neve, címe), a továbbiakban: „Címzett”
Ezt a verziót olyan esetekben használjuk, ahol nincsenek dokumentumok, mint például a feltartóztatás,
letartóztatás, bebörtönzés esetén. Ez egy „mindent átfogó” értesítési forma. Nem szükséges, hogy
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kiterjedjen az incidensre, hiszen Ön közvetlen azzal a felelős személlyel kommunikál, aki már ismeri az
esetet.
Ne használja ezt a formát más esetekre.

3. Jövőbeli akció
A (Címzett neve, címe), a továbbiakban: „Címzett” jövőbeni cselekménye esetén
Ezt a típust bármilyen magánszemélynek lehet küldeni, aki a már megszüntetett jogi személyiség nevében
a jövőben lép kapcsolatba Önnel. Az a tény, hogy Ön már benyújtotta az Udvarias értesítést egy olyan
magánszemélynek, mint például a rendőrfőkapitány, azt jelenti, hogy bármilyen magánszemély, akit
közvetve vagy közvetlenül arra utasított a nevezett személy, kellőképp értesültnek minősül a „NOTICE TO
PRINCIPLE IS NOTICE TO AGENT” (a vállalatnak szóló értesítés érvényes az alkalmazottra is), a
védettnek nyilvánított UCC 1-103 doktrina alapján.
Az Udvarias értesítés külön felhívja a Címzett figyelmét arra a kötelességére, hogy tudassa a dolgozóival:
„Felhívjuk a Címzett figyelmét az összetett és halmozódó felelősségére, amennyiben utasító, irányító, vagy
kollégáival való konspiráló, az Indítványozó számára kárt okozó tevékenységet folytat. Amennyiben a
kollégák ilyen jellegű utasítást kapnak, együttesen és egyenként is felelősek lesznek a Principal Agent
Doktrina alapján, melyet a UCC 1-103 irányelve támaszt alá; mivel mostantól az Ön kereskedelmi és
erkölcsi felelőssége is, hogy tájékoztassa őket. Az Ön felelőssége, hogy megvizsgálja saját felelősségét és
bármilyen potenciális jövőbeni felelősségét, ami azáltal jön létre, hogy Ön a tudása, szándéka és szabad
akarata alapján kárt okoz-e az Indítványozónak. Az Indítványozó kellő mértékben tájékoztatta a Címzettet
az Udvarias értesítésben, amely az OPPT által készített eredeti értesítés.”
Az Udvarias értesítés az Ön által felajánlott Szerződési Feltételeinek másolatát mindig tartsa magánál! Ha
bármilyen „kolléga” felkeresi Önt, vagy a fizetés követelésével áll elő, stb., Ön meg tudja mutatni neki a
feltételeket, és így tudatja velük, hogy a tettük aktiválta a kollégával való szerződést, és így mindkét
személy megkapja a maga számláját.
4. A rabszolgatartói rendszer támogatása (általános)
Arra az esetre, amennyiben a (Címzett neve és címe), a továbbiakban: „Címzett”, érvényesíti és fenntartja
azokat a magánpénzrendszereket (kibocsátás, beszedés, jogérvényesítő rendszereket), melyek a
RABSZOLGATARTÓ RENDSZERT működtetik és a „One People” (Egy Ember) ellen irányulnak. (* az One
People fogalma a UCC #2012079290-ben került meghatározásra.)
Ez a típuslevél bármilyen magánszemélynek elküldhető, aki a tevékenységével a RABSZOLGATARTÓ
RENDSZERT közvetve vagy közvetlenül fenntartja, az Ön mérhető kárára.
„Az ügy Indítványozója tudatja Önnel, hogy a szokásjog szerint Ön jogosan és törvényesen felelős, a tőke
és annak háromszoros kára mértékéig – bármilyen és az összes törvénytelen és jogtalan tettéért az
Indítványozóval szemben, melyből az Indítványozó Lényének bármilyen kára származik, beleértve a fizikai
bántalmazását, fogva tartását, tulajdonának lefoglalását, tulajdonának megrongálását, anyagi kárát, vagy
bármilyen más kárt, az Indítványozó mérhető erőfeszítésének rovására.”
Erről Ön dönt: ha Ön úgy érzi, hogy a Monsanto tevékenysége Önt negatívan érinti, Ön jogosult arra, hogy
Udvarias értesítést küldjön bárkinek, aki az állítólagos Monsanto cég dolgozója, beleértve minden
hivatalnokát. Ha ők válaszolnak Önnek, Ön jogosult ezt kiszámlázni nekik. Ne felejtse el, hogy a szerződési
feltételekben a napi díj van megadva.
Ha ők már aktiválták az Önnel való szerződést, Ön küldhet nekik egy hetenkénti vagy havi állandóan
növekedő számlát vagy nyilatkozatot, és ha Ön úgy dönt, végül kezdeményezheti a UCC-eljárást velük
szemben. (További részletek a Szerződési feltételekben az alábbiakban.)
5. A rabszolgatartói rendszer támogatása (egyéni)
Arra az esetre, amennyiben a (Címzett neve és címe), a továbbiakban: „Címzett”, érvényesíti és fenntartja
azokat a magánpénzrendszereket (kibocsátás, beszedés, jogérvényesítő rendszerek), melyek a
RABSZOLGATARTÓ RENDSZERT működtetik és a „One People” ellen irányulnak, különös hivatkozással
a (kárt vallott személy neve, címe)-nek okozott (kár megnevezése) kárral. (* a One People fogalma a UCC
# 2012079290-ben került meghatározásra.)
Ez a verzió hasonló az előzőhöz, azzal a kivétellel, hogy megnevezi az eseményt, ahol a kár létrejött egy
másik személy számára, mely Önnek is kárral járt.
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Itt az általános koncepció az, hogy az Egynek Okozott Kár Mindenkinek Kárt jelent. Közeledünk ahhoz a
ponthoz, ahol támogatást nyújthatunk olyan személyeknek, akiket piszkál a rendszer. Ilyenkor emberek
ezrei használják az értesítést egyetlen ember védelmében. Ez összességében egy Hatalmas üzenet
azoknak, akik fenntartják a rabszolgaságot. (További részletek az új Szerződési feltételekben, az
alábbiakban.) Ez egy erőteljes nyomaték az emberek részéről: a rabszolgaság fenntartására irányuló tettek
békés, de határozott visszautasítása.

9.5

Szerződési feltételek

Ezek az új Szerződési feltételek, melyeket akkor lehet használni, amikor Ön kiszámláz az Udvarias
értesítés során.
11. pont:
Más, nem a szerződő fél elleni cselekmény, ami az Indítványozónak kárt okoz, a felek közti törvényesen
kötelező érvényű szerződés hiányában, beleértve, de nem kizárólag, az Indítványozó mérhető
erőfeszítésének kárára.
15. pont:
Jogtalan letartóztatás vagy akadályoztatás naptári naponként, vagy ennek részében.
16. pont:
Bármilyen és mindennemű magánpénzrendszer érvényesítése és fenntartása, (kibocsátás, beszedés,
jogérvényesítő rendszerek), mely a RABSZOLGAFENNTARTÓ RENDSZERT működteti és a „One People”
ellen irányul.
Kérjük, alaposan tanulmányozza át a Szerződési Feltételeket. A számlák ezeken a pontokon (egy vagy
több ponton) alapulnak, attól függően, hogy mit írtak a dokumentumaikba/követelésükbe/értesítésükbe.
Mindegyiket figyelmesen olvassa át, minthogy több terminológia talán egyetlen törvénytelen követelésre
vagy cselekményre vonatkoztatható, és így ez kiszámlázható.

10. Az okiratok megőrzésének fontossága
Szükséges, hogy Ön feljegyzést készítsen a szolgáltatásokról, mely a jövőben az elküldés és átvétel
bizonyítékaként szolgálhat. (Lehet, hogy a jövőben lesz ilyen alkalom.)
Ha Ön postai kézbesítést kér, talán jó, hogy ha egy ehhez hasonló átvételi elismervényt készít, mint amikor
egy futár kiszállítja a csomagot és az átvételkor aláírást kér. Jegyezze fel a dátumot, a dokumentum nevét,
és/vagy referenciaszámát, helyét és annak a nevét, aki átvette.

Dokumentum kézbesítési bizonylat
Dátum:
A következő dokumentumok:
Udvarias értesítés
Szerződési feltételek
A kézbesítés helye (ország, város, utca, házszám):
Kézbesítő:

Referencia szám:

Átvevő:

Ne változtassa meg az Udvarias értesítés szóhasználatát! Az Udvarias értesítés minden szavát gondosan
fontolóra vettük. Lehet, hogy ha megváltoztat egy szót, akkor már más jelentése van.

10.1

A Szerződési feltételek referenciaszáma

Rendeljen egy egyedi számot vagy azonosítót a Szerződési feltételekhez, melyre hivatkozhat. Ez
számlázás esetén egyszerűbbé teszi az ügy kezelését.
Kézzel vagy géppel írja be a számot.
Amennyiben a Címzett úgy dönt, hogy személyesen és magánemberként együttműködik az
Indítványozóval, ettől az időponttól az Indítványozó …… számú szerződési feltételei kerülnek a Címzett
elfogadására, melyben az elfogadás módja világosan meghatározásra került.
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Erre egy példa: 8T-130207. Nem számít, hogy Önnek véletlen ugyanaz-e az azonosítója, mint valaki
másnak… hacsak nem ugyanaz a nevük és a címük is. Összefoglalva: ez azért kell, hogy a szerződési
feltételeket könnyen be lehessen azonosítani.

10.2

Aláírások

Ez pusztán egy Udvarias értesítés. A tanú csupán egy igazolást szolgáltat arról, hogy ő az értesítés
aláírója, és az Indítványozó valóban az, aki. A tanú nem az értesítés tartalmát igazolja.
Két dátum van (az angol dokumentumban – a ford. megjegyzése), az első a dokumentum időpontja (felül)
a második az aláírás dátuma (alul).
Egy aláírás nélküli dokumentumot visszautasíthatnak a megfelelő azonosítás hiánya miatt.

10.3

Az Ön saját Udvarias értesítésének benyújtása

Ne felejtse el csatolni az értesítés/számla/követelés másolatát! Ha lehetséges, őrizze meg az eredeti
dokumentumot!

11. Válaszok – Mi történik ezután?
Miután értesítette a Címzettet a világ „nagyvállalatainak” megszűnéséről, és felajánlotta számára az Ön
szerződési feltételeit, különböző módokon reagálhatnak, így Ön különböző válaszokat kaphat:
➢ Nincs válasz – ez jó hír a legtöbb esetben
➢ A válasz is jó hír – ők elfogadták az Ön szerződési feltételeit. Most már számlázhat. (Lásd az utolsó
oldalon lévő folyamatábrát.)

11.1

Példa (1)

Az Udvarias értesítés feljegyzett bizonylata után Ön kap egy felszólítást/értesítést stb. az „osztálytól”, pl.
parkolási bírság, sebességtúllépés, stb. formájában. Ez a lépésük azt jelenti, hogy elfogadták az Ön
szerződési feltételeit, és úgy döntöttek, hogy egy törvényesen kötelező érvényű szerződésbe lépnek
Önnel. Ez nem különbözik az autóparkolóba való behajtástól – az autóparkolóba való behajtás a behajtási
feltételek elfogadását jelenti.
Most elkészítheti a számláját, amit a magánembernek küld el.

11.2

Példa (2)

Az Udvarias értesítés feljegyzett bizonylata után a felszámolt bank küld egy fenyegetést/követelést az
állítólagos „adósság-behajtón” keresztül, aki a nevükben cselekszik. Az állítólagos „adósság-behajtó” a
felszámolt banknál dolgozó személy felkérésére lép fel.
Ez a fellépés lehet, abból adódik, hogy a bank eladta az „adósságot” (vagyis átruházta az adósságot) egy
adósságbehajtónak, amely talán még csak bizományban van, éppen úgy, ahogy az autókereskedő
területén lévő autó is bizományban van, és csak az eladás után kerül kifizetésre. Ez nem számít! Állítson ki
egy-egy számlát azoknak a korábbi adósság-behajtó társaságnál dolgozó személyeknek, aki segíti, és aki
a magánszeméllyel bűnrészességet vállal a felszámolt banknál. Két számla lesz: mindkét magánszemély
számára egy-egy.
A szerződési feltételek példájára alapozva a megszűnt banknál dolgozó magánszemély fogja viselni a
harmadik félre eső költségeket. Ez tekintélyes összeg!
Lehet, hogy nehéz lesz megtalálni a korábbi adósság-behajtó társaságnál dolgozó magánszemély nevét –
a vállalat neve mögött megbújva azonban jól ismert. Az ügyvédek elérhetősége szintén nyilvános.
Ha Ön nem találja a nevet az interneten vagy a telefonkönyvben, az éves jelentés felsorolja a végrehajtó
hivatalnokokat. Ha szükséges, hívja fel a vállalatot és kérdezze meg az ott dolgozókat.

12. A számla tartalma
Kérjük, alaposan tanulmányozza át a számlázási-mintát!
A számla szóhasználatának kapcsolódnia kell az A-táblázat pontjához. Ön, a szerződéséből kifolyólag
köteles bizonyosnak lenni abban, hogy a Címzett pontosan tudja, hogy miért kap számlát.
Példa a számla-mintából:
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„A Címzett számlát kap azért, mivel a Címzett (rövid leírása annak a cselekménynek, ami alapján számlát
kap, például: a 2012. november 9-i Figyelmeztető értesítés küldése miatt) a felek közti törvényesen
kötelező érvényű szerződése miatt követeléssel áll elő.” – Ez a szóhasználat közvetlenül az A-táblázat
árlistájából való, és itt megjelöli azt az incidenst, ami a számla kibocsátását vonta maga után.

12.1

Jogfelmondás (lásd még az 5. pontot)

A jogfelmondás lehetőséget ad a Címzettnek, hogy felhagyjon minden cselekményével, és visszavonjon
minden követelést. Ez azt jelenti, hogy nincs fizetési követelés. Ez a döntését visszavonhatatlan írásbeli
elismerésével bizonyítja.
Alternatívaként, amennyiben ők már egy létező, törvényesen kötelező érvényű szerződés bizonyítékát
szolgáltatják, melyet Ön teljes tudatában és szándéka szerint elfogadott, tehát így Önt kötelezi az első
szerződés; – Ön olyan szerződési feltételeknek vetette magát alá, melyek törvénytelenek és így
érvénytelenek.
Ez a Címzett részéről egy „menekülő útvonal”. Amennyiben a Címzett nem fogadja el az Ön ajánlatát, hogy
felhagyjon a követelésekkel, a választása még inkább megerősíti, hogy a Címzettet kötelezi az Ön
szerződési feltételeinek elfogadása.

12.2

Fizetési feltételek

Ön megválaszthatja a fizetési feltételeit. Legyen méltányos!

13. Kitartás
A számlát kézhez vevő magánszemélyek azonnal feladják a követelést? – Jelenleg még nincs senki, akitől
ezt megkérdezhetnénk, azonban az állítólagos hivatalnokoktól jövő kiszámlázási tapasztalat alapján úgy
látszik, hogy nagyon makacsok és vonakodnak a kapitulálástól. A számlák viszont gyűlnek.
Egy fenyegető levél, ami nem cáfolja meg a UCC-dokumentumokat és bizonyítékot szolgáltat a felek közti
törvényesen kötelező érvényű szerződésre, azt jelenti, hogy Ön tévedett? Megváltoztatja/megcáfolja ez a
UCC-okiratokat?
NEM! – Küldjön ki egy újabb számlát.
Mi a helyzet akkor, ha a magánszemély igénybe veszi egy másik személy szolgáltatásait, aki szintén azt
gondolja, hogy olyan vállalatnál dolgoznak, amit még nem számoltak fel?
Küldjön egy újabb számlát az elsőnek, és egy másikat a másodiknak!

13.1

Nyomonkövetés

A telefontársaságok fizetési emlékeztetőt küldenek, ha a számla nem került kifizetésre. Ön is megteheti
ugyanezt! Ha egy bizonyos idő után, amit Ön megjelölt a számlája fizetésének határidejeként, nem érkezik
meg az összeg, küldjön egy „Késedelmi értesítést”.
Ha Ön nem elég elkötelezett, se Udvarias értesítést, se számlát ne küldjön!…
Ez annyira egyszerű lehet, mint ugyanazt a számlát újból és újból elküldeni azzal a bélyegzővel ellátva,
hogy „Késedelmes”. Általában, szokás szerint, ismét ugyanaz az időintervallum érvényes a fizetésre,
például 14 nap. Ha a számla kifizetetlen továbbra is, küldjön egy „Utolsó felszólítást”.
Amennyiben már többszöri felszólítást küldött, Ön elkészítheti a „Számlaegyenleget”, ami összefoglalja az
összes számla kibocsátását és a fizetési státuszt, például: Esedékesség, Késedelem, Utolsó felszólítás.
Emlékeztesse őket arra is, hogy Ön a UCC-okmányokat használni fogja a kifizetetlen számlák behajtására.
Tartsa őket nyomás alatt!
A számla-kibocsátás elrettentő erővel bír! A lényeg nem a fizetésen van; a cél az elnémításuk.
Nézze meg az utolsó oldalon lévő táblázatot!

14. Technikai megjegyzések
Az Udvarias értesítés most már közzé van téve Word .doc formátumban.
A Word .doc dokumentumok a One People által szabadon szerkeszthetőek. Minden egyes felhasználó
felelőssége, hogy megbizonyosodjon, hogy nem változtatják meg a dokumentumot olyan módon, mely a
tartalom hatékonyságát csökkenti. Minden szó használata nagyon specifikus és alapos megfontolás után
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került kiválasztásra. Nincsenek benne félreütések vagy félreértelmezhető szavak, kifejezések! Példa: a
„magánszemély” szó nem helyettesíthető az „ember”-rel.
A kézzel írott Udvarias értesítések PDF gyűjteménye szintén megtalálható. Ezeket ki lehet nyomtatni, és
kézzel kitölteni. Bőven van hely a részletek kifejtésére.
A formázási eltérések kiküszöbölésére használja a PDF referenciafájlokat.
A Word dokumentumok PDF gyűjteményét a formázás referenciájaként közzétettük. Ha Ön úgy gondolja,
hogy a formázás gondot jelent, kérjük, hasonlítsa össze a PDF-es formával, de NE A PDF REFERENCIÁT
HASZNÁLJA VAGY KÜLDJE EL!
A dokumentum mérete A4-es.
Az Apple Pages és az Open Office meg kell, hogy nyissa a dokumentumokat mindenféle bonyodalom
nélkül. Lépjen túl a figyelmeztetéseken. Apró formázási elcsúszások vannak a programok között.
Ha Ön úgy érzi, hogy a formázás problémát jelent, kérjük, hasonlítsa össze a PDF-es formával, amely
fájlnevének elején található a referencia. Használja ezeket segítségként a probléma kiküszöbölésére.

15. A szándék ereje
Ön felajánlotta a szerződési feltételeket, melyek szerint Ön az ezüstöt fogadja el a szerződés szerinti
fizetségként a Címzett olyan irányú fenyegetése vagy követelése miatt, ami szerint Önnek egy törvényesen
kötelező érvényű szerződés hiányában fizetnie kell egy meghatározott összegű törvényes pénzt.
A papír, valuta, arany vagy ezüst cseréje a szerződés kifizetéseként egy olyan energia reprezentációja,
amely az emberek közötti cseréből adódik. Miközben ezt a folyamatot irányítja, az Ön szándéka fogja
befolyásolni az eredményt.
Tehát gondolja át, milyen érzése volt, amikor az Udvarias értesítést elküldte?
➢ Félelem vagy könyörület, türelem vagy remény?
➢ Áldozat vagy egy a rabszolgaság alóli felszabadultságban való fellélegzés?
➢ A követelések és fenyegetések általi megtámadottság vagy egyszerű köszönet, hogy az a
magánszemély elfogadta az Ön szerződési feltételeit, és azon nyomban kibocsátotta a számlát?
Szörnyű, vagy „hurrá, itt az idő az újabb számlára” érzés jelenik meg Önben, amikor egy újabb követelés
megjelenik a postaládában?
Hogy érzi magát, amikor üres a postaládája, és nincs, akinek majd számlát küldhetne, mivel az elfogadta
az Ön szerződési feltételeit?
MOST itt az idő, hogy Ön hozza létre a saját valóságát! Ez az Ön lehetősége, hogy magabiztosan
belépjen a JELEN világába! LEGYEN Önmaga, teljes mértékben, tudatosan és szeretetteli módon.
Önnek nincs szüksége engedélyre! Ön SZABAD!
TEGYEN MEG MINDENT, AMIT TEHET!
LEGYEN/TEGYEN MOST!
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16. ÚTMUTATÓ – FOLYAMATÁBRA
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