3. TÉNYEK NYILATKOZATA ÉS A VÉGSŐ SZÁMLA KITÖLTÉSE

1-es szakasz ( A ): regisztrált címzettek címeinek listája
2-es szakasz ( B ): mellékletek; állítólagos számlák részletei
3-as szakasz ( C ): személyes tekintély megállapítása és szerződések érvénytelenítése
4-es szakasz ( D ): a bűntény kikiáltása és kártérítés kérése
5-ös szakasz ( E ): aláírás és szolgálat

A Tények Nyilatkozata és a Kereskedelmi Számlád más lesz, mint a többieké, mert a
pénzügyi helyzeted is más. Vannak egységességek, amiket leírunk itt, hogy segítsen neked.
A következőkben a kombinációját fogod használni a szabványszövegnek ( és főleg
szakszöveg, UCC dokumentum számok, amiket ki kell másolni ezekből a mintákból a saját
dokumentumodra ) és egyedi pénzügyi és egyéni szöveg összetételnek, ami a te
szituációdra egyedi. A szöveg legnagyobb része szabványszöveg lesz. Az a legegyszerűbb,
ha egy minta dokumentummal vagy a Nyilatkozat sablonnal kezded, és arról dolgozol,
mintha mindig újra belépnél a szabványszövegbe.

Meg kell erősítened, hogy ismered minden részletét a pénzügyi helyzetednek: számla
számok, az adósok törvényes neve, egyedi, személyes elérhetőségüket és címüket stb. A
People’s Trust hátterének megértése segíthet ezt aspektusba tenni. Légy készen a
keresésre, miközben figyelmesen összerakod ezeket a dokumentumokat. Vedd észre, hogy
az amit csinálsz, az adósod kihívása ( akik csalárdul a hitelezőidnek hívják magukat ) és
kizárása, hogyha nem fizetik vissza neked, amit elloptak tőled, plusz a büntetéseket.

Ez egy vázlat. Használd vagy dobd el biztonsággal. A vázlat a lenti minta bekezdéseire fog
hivatkozni. A minta néhány részlete nem lesz ugyanaz, mint amit nézel, így tartsd a Tények
Nyilatkozatát és a Kereskedelmi Számlát a közeledben a könnyebbség végett. Talán a
Tények Nyilatkozata sablonra is szükséged lesz.

Ez a Tények Nyilatkozata és a Kereskedelmi Számla nem kerül regisztrálásra a UCC-ben,
mint a UCC Pénzügyi Kimutatás. El fogod küldeni ezt a nyilatkozatot minden regisztrált, fent
megnevezett címzetteknek.

A UCC Dokumentum Regisztrációs számot, amit a regisztrálás során kapsz, mindenképpen
fel kell tüntetni a Pénzügyi Kimutatáson a Declaration of Facts & Commercial Bill alatt. Ez a
szám köti össze a pénzügyi kimutatást a People’s Trust-el, így tudják kifizetni neked, amivel
a kizárt cégek és állítólagos kormányok tartoznak neked. Például. Ez a cím, amit használni
fogsz. Írd be a UCC Dokumentum számodat a lent megjelölt helyre.

A.

Regisztrált címzettek címeinek listája

Számlát küldesz egy kereskedelmi entitásnak a UCC keretein belül. A példában ( lásd
lentebb ) egyének címzik meg a hitelezőiket kezdve a legnagyobbtól a legkisebbig. Ez egy
példa arra, hogyan listázhatóak a címzett blokkok. A függőleges listázás is jó.

Figyeld meg az egyes címek részletességét és a címzettek különböző szintjeit. Eszerint kell
megítélned a szituációdat. Az adatoknak korrektnek kell lenniük. Amikor kész a
dokumentum,a Nyilatkozat és a Számla másolatát el fogod küldeni regisztrált levélben
minden címzettnek. Lehet, hogy el kell küldened háromszor, 72 órás intervallummal. Nézd
meg az OPPT honlapokat és blogokat további információért.

B.

Mellékletek: állítólagos számlák részletei
( *megj.: az A részben felsorolt Adósok állítólagos követeléseinek, ügyeinek, iratainak részletei )

Ismételd meg minden címzett cím információját és vegyél bele bármilyen ügyszámot vagy
számla számokat és bármilyen nevet, ami ehhez kapcsolódik. Olvasd el figyelmesen a
mintákat és határozd meg, hogyan lehet felhasználni a címzetteket és az ügyszámokat, amik
érintik a címzetteket. Figyeld meg a képernyőfényképet az „UILO UCC Doc. Nos.” alatt. Ne
távolítsd el. Így kezdődik ennek a fejezetnek a szabványszövege.

Ahol a szöveg minden mellékleten így kezdődik „and any and all records thereto…” az, ahol
a beszámoló és címzett leírás végződik. Ezt a szabványszöveget kell erre a helyre
beilleszteni a leírásod végére minden egyes személyes mellékletben. Ez a szabványszöveg
úgy végződik, hogy „...reconfirmed and ratified.” Ez a szakszöveg minden UCC bejelentési
dokumentumra hivatkozik, amit az Egy Emberiség Nyilvános Érdekképviselete töltött ki a
bolygón élő MINDEN EMBER nevében és ez egy kritikus összetevője a Nyilatkozatodnak és
Számládnak.

C.

Személyes tekintély megállapítása és szerződések érvénytelenítése

Ebben a részben, ami így kezdődik „WITH DUE STANDING, AUTHORITY…” te állítod, hogy
te egy teremtménye vagy a teremtőnek és mint ilyennek, ugyanannyi jogod és tulajdonjogod
van a UCC-re, mint a teremtő bármely más teremtményének és ezzel a dokumentummal
igényeled ezt a hatalmat. Ez a hatalom dokumentálva van a UCC-ben, a UCC
beadványokban igazolva van és az OPPT által végrehajtva a bolygón élő emberek nevében.
Újraregisztrálod a címzetteket és megállapítod őket ADÓSAIDKÉNT ennek a nyilatkozatnak
az összefüggésében. Egy az egyben másold ki ezt a szöveget a mintáról kezdve innen
„WITH DUE…” egészen az F alfejezetig.

Megjegyzés: ennek a fejezetnek az alján van egy hely, ahová a nyilatkozat kiállításának
dátumát kell beírni. Nézd meg a példákat és a mintát, a Tények Nyilatkozatát és a
Kereskedelmi Számlát több információért.

Tovább a bekezdésben a cikk alatt ( F környéke ) még egyszer megadod a címzetteket és
címeket. Minden egyes leírás végére oda kell másolni a következő szakszöveget, ahogy a
mintán is van:

„as a matter of public policy UCC1-103, specifically Principal Agent
Doctrine, hereafter „DEBTOR”;

A mintában lévő résszel ( 1G környéke ) ami így kezdődik „For cause, specifically violation of
the…” érvénytelenítesz minden szerződést, amit okiratnak neveznek, amik a címzettek által
lettek kiállítva ( illegálisan ) a jogaid megsértésével.

D.

Bűntény kikiáltása és kártérítés kérése

Azzal a résszel, ami így kezdődik „The undersigned do knowingly, willingly…” kihívod a
címzetteket, szereplőket ( most már ADÓSAIDAT ), amiért törvénytelenül rekvirálták ( *megj.:
lefoglalták ) a megfelelően biztosított ÉRTÉKEDET a beleegyezésed nélkül. Nézd meg az
eredeti OPPT beadványokat további információkért a biztosított ÉRTÉKEDDEL
kapcsolatban. Az OPPT honlap linkje ennek a dokumentumnak az utolsó bekezdésében
található vagy a videó alatt.

Azzal a résszel ( 4 ) ami így kezdődik „I knowingly, willingly, and intentionally…” kártérítést
követelsz az egykori Hitelezőidtől. Úgy használd ennek a bekezdésnek a szövegét, ahogy
van, kivéve, írd át az összeget arra az összegre dollárban ( *megj.: vagy forintban ), ami
egyenlő azzal az összeggel, amivel tartoznak neked, hogy felbomlaszd az állítólagos
adósságot. Az alfejezet többi része ebben a fejezetben már szakszöveg és eredeti szöveg
kombinációja. Írd be az egyéni dolgokat a minta eredeti szövegébe ugyanilyen módon. Légy
biztos benne, hogy a szakszöveget úgy tetted bele, ahogy van, abban a formában és
sorrendben, ahogy a mintában van.

Ennek a bekezdésnek a többi részében mindenhol írd be a kárösszeget, amiket előzőleg
beírtál az alfejezetben. Igen, ezek a számok milliárdok. A UCC Code-ban a károk 200.000szer nagyobbak, mint az eredeti okiratban. ( * megj.: 2 minta van, az egyikben 200.000 X, a
másikban 3X a károk számítása, és az Udvarias értesítés 3X károkat említ. )
Nézd meg ezt a példát:

Fejezd be ezt a bekezdést azzal, hogy kimásolod és beilleszted a hátralévő alfejezeteket a
dokumentumodra úgy, ahogy azok a mintán szerepelnek.

A fejezetnek, ami így kezdődik „That any and all damages…” írd be a számokat, amik
megegyeznek a szövegrésszel és az összeget, ami fentebb van beírva és ne felejtsd el
elvégezni a matekot.

Sok minden úgy tűnik, mintha csak ismétlés lenne, de alapos olvasással látni fogod az apró
különbségeket és az erős belső logikát. Ez a belső logika és a tény, hogy a UCC az az iktató
hivatal, ahová a kormányok és cégek egyaránt beregisztrálják a szerződéseket,
megállapításokat, azt jelenti, hogy megvan ugyanaz a hatalmad, mint nekik, ahhoz hogy
megcsináld a beadványokat és igényeket a biztosított ÉRTÉKED határain belül.

E.

Aláírás és Szolgálat

A fejezet, ami így kezdődik „The undersigned bondservants…” a nyilatkozatod tisztán,
határozottan kifejti, hogy a nyilatkozatodat a törvény határain belül, a UCC határain belül
készítetted. A UCC törvényben egyesíti a kereskedelmet és ügyletet. Azzal, hogy beadod a
pénzügyi kimutatásodat és kijelented a tényeket, egyetértést szerzel ( *megj.:egyetértesz ) a
rettenetes látszattal, hogy a legtöbb ember a bolygón néhány ( nagyon kevés ) mester
szolgája volt és most is az, akik hatalmas összegű ellenérték dollárt halmoztak fel: arany,
ezüst és más értékes fémek.

A fejezet, ami így kezdődik „DULY VERIFIED…” írd át a dátumot arra a dátumra, amikor
kiállítottad a nyilatkozatodat. A fejezet többi része szakszöveg.

Használd az aláíró vonalat az aláíráshoz. Az ujjlenyomat egy jó húzás. Ellenőrizd le, hogy
biztosan érted-e mi az a szolga (bondservant) és ez a fajta aláírás mit jelent. Egy ilyen
dokumentum benyújtása vállalás arra, hogy ez örökké az állam levéltárában marad. Ez csak
egy ismertető. Megfontolás (körültekintés), kíváncsiság és kreativitás, mind a tied hogy
használd.

Nyomtass elég példányt a Nyilatkozatból, amikor meggyőződtél róla, hogy nincsenek benne
elírások vagy hibák. A UCC iktatóhivatal nagyon aprólékos és precíz. Minden ADÓSODNAK
küldj belőle egy példányt regisztrált postával. Lehet, hogy többször is el kell küldened ezt a
nyilatkozatot (háromszor). Nézd meg az OPPT honlapokat és blogokat további információért.

Ez az, ahogy én csináltam a folyamatot. Maradj velünk.

