




Vseeno je to dobro vedeti, preden začnemo

Namen info urice je izključno informativno-izobraževalnega značaja in je v skladu s 

pravico do svobode govora in izražanja mnenja.

Ne predstavlja pravnega niti finančnega svetovanja, saj avtor teh delavnic in iz njih 

izvedenih prepisov hvala bogu ni pravni niti finančni strokovnjak.

Avtor je nasploh mnenja, da je mnogo bolj produktivno, koristno in vznemirljivo ustvarjati 

vzporeden gostiteljsko usmerjen sistem bivanja na Zemlji kot pa se boriti proti nagnusnim 

močvirskim stvorom, črnim svečeniškim magom in odpadniškim plačancem.

Vendar so današnji časi nekaj zares posebnega, saj se tej borbi dobesedno ni moč 

popolnoma izogniti, zato si avtor srčno in iskreno želi, da bi vam v takšnem primeru ti 

materiali bili v oporo in pomoč.
VIR: iz katerega sem črpala informacije nocojšnje info urice je objava na FB – PRAVNA BORBA, 

IZKUSTVA IZ PRVE RUKE



Nekaj o Vatikanu in Švici 

UCC trgovski register je sveta Biblija za vse bivše tako imenovane države (vatikanske korporacije). Skrivni 
UCC trgovski register temelji na kanonskem pravu oziroma cerkevenem pravu. UCC trgovski register spada 
pod UNIDROIT International Institute for the Unification of Private Law. Vatikan je skrivni lastnik 
UNIDROIT internacionalne organizacije zasebnega zakona. 

Glavni sedež Svetega sedeža  se nahaja v Švici in ne v Vatikanu. To je tudi razlog zakaj imata Švica in 
Vatikan  isto obliko državne zastave. Zaradi tajne navezanosti med Vatikanom in Švico. Zato lahko zgolj 
Švicarji čuvajo papeževo rezidenco. 

UCC trgovinski register je v sestavi 100 milijonov statutov in 12 ključnih predpostavk tajne odvetniške 
zbornice (BAR ASSOCIATION GUILD). 

Aktualne tako imenovane ustave prav tako temeljijo na teh statutih in predpostavkah in ne na iluzornih 
zakonih. Zakone ne gre nenehno spreminjati. In prav zato so izmišljeni statuti ponudb in predpostavk, na 
osnovi katerih se z ljudmi manipulira. 

Odvetniške zbornice zelo dobro vedo, da nihče ne more od nikogar nekaj zahtevati, če med dvema 
strankama ne obstaja zakonita pogodba. Znotraj iluzornega pravnega sistema, sodniki razpolagajo s 100 
milijoni statutov in z 12. ključnimi predpostavkami, na osnovi katerih se neinformirani ljudje na sodnih 
obravnavah lahko goljufa oziroma manipulira, ker teh stvari seveda ne poznajo. 



Zakonite pogodbe lahko obstajajo zgolj med dvema živima bitjema (duhovna bitja), nikoli pa med 
živim/duhovnim bitjem in privatno firmo/podjetjem. Prav zato so pa napisani oziroma kreirani ti 
statuti in predpostavke (zanka), da lahko eksistira neka zakonita pogodba med duhovnim bitjem in 
iluzorni špekulativni predpostavki z namenom, da med živim človekom in pravno osebo eksistira 
vzajemna pogodba. 

Tako imenovane državne uprave, državna podjetja, državni sodniki, državni odvetniki in tudi državna 
policija, služijo na teh špekulativnih predpostavkah (zankah), da jim nekdo nekaj dolguje in da imajo 
višjo avtoriteto izvršitelja nad ljudmi. 



Statuti

Atributi enega takega pravnega statuta so neobvezujoče komercialne ponudbe in predpostavke, da 
med vami in domnevno državno upravo in državnimi podjetji obstaja zakonita pogodba. 

Kar pomeni, da oni sebi samo predpostavljajo, da med ljudmi in med njimi obstaja zakonita 
medsebojna pogodba. Oni v svojih pismih navedejo nek določen datum, do katerega je treba nek 
iluzorni dolg plačati. 

Če nekdo ne reagira do navedenega datuma, takrat avtomatično nastane konkludentna pogodba, na 
osnovi katerega se kdorkoli to je, zaveže poravnati ta domnevni dolg.

UCC trgovsko pravo nam kaže naslednje:  če nekdo do enostransko določenega datuma ne zavrne 
ponudbo in predpostavko, se tudi avtomatično obveže plačati domneven dolg. 

To pomeni, če nekdo ne zavrne tajno ponudbo in predpostavko, da indirektno priznava, da med njim 
in domnevno državno upravo obstaja obvezujoči dolg in zakonit dogovor. 

To se nanaša na vse domnevne državne uprave in podjetja (trgovinske družbe) in na vsa ostala 
privatna podjetja



države/korporacije/podjetja/firme

Mnogi posamezniki sploh ne morejo razumeti, kaj šele sprejeti, da so vse bivše države (korporacije –
vatikanske korporacije) in od 21.2.1871 tajne privatizirane firme/podjetja.

Beseda teče o tajnim bivšim državam (korporacijam), ki nimajo nobene veze z iluzornimi 
nacijami/narodi, ki bi naj v njih živeli. 

Nacije so zgolj in samo fikcije in zablode, so pa dejansko teorije zarote in nič drugega. V tistem času 
te tajne privatizirane države (korporacije)  prvič vpisane  5.4.1930 in registrirane kot privatna 
podjetja/firme pri US Securities and Exchange Commission v majhni exteritorialni ameriški državici 
Delaware. 

Vse bivše države oziroma korporacije so prvič zapisane kot podjetja 

5.6.1933 in javno registrirane v enoten UCC trgovinski register v Washingonu. 



Internacionalni bankrot 

Od konca leta 2012 se vse evropske in nekatere prekomorske domnevne države (domnevne države 
vlade in uprave) nahajajo v stečaju zaradi indirektno priznanega bankrota. Bivši OPPT skrbniki so dali 
domnevnim državam in bankam tri mesece časa, da na osnovi obvezujočega pravnega statuta UCC 
3-501 dokažejo, da so finančno stabilni. 

No, poklicani tega niso demantirali. In so skrbniki OPPT (One Peopel´s Public Trust) ugotovili bankrot 
ter so pozvani na tej osnovi indirektno priznali, da finančno NISO STABILNI – oziroma, da so v 
tajnosti bankrotirani primeri. Ker niso hoteli osebno priznati, da so bankrotirali, so „razjezili“ 
Vatikan. Leto kasneje je papež Frančišek na osnovi svojega apostolskega dekreta MOTU PROPRIO 
vsem domnevnim državnim uslužbencem ukinil državno imuniteto! 

Papež Frančišek je 11.7.2013 vsem bivšim državnim sodnikom, odvetnikom, policiji, bankam, 
privatnim posameznikom in vsem ostalim državnim uslužbencem ukinil imuniteto. OPPT skrbniki so 
bankrotirane vlade in banke z dokumentom „paradigma-raport“ 
konfrotirajo/preverijo/ugotovijo/soočijo, da naj sami priznajo ugotovljen bankrot. 

https://app.box.com/s/9poz6pf8ao5a7do9gfu5

https://app.box.com/s/9poz6pf8ao5a7do9gfu5?fbclid=IwAR2T-vxnCJHKJAYO3u6fJR4B7GT-IbwXGsvxrrAOuuRc9MWA9xTbl9jQ2-0


…. Nadeljevanje bankrota

Kar pomeni, da vsi prej navedeni so od 11.7.2013 navadni privatniki brez državne imunitete, ki igrajo vlogo nekoga, ki 
poseduje višjo avtoritete nad nevednimi ljudmi. 

Po pozivu OPPT in molku vseh pozvanih, so vse bankrotirane registrirali v vatikanski UCC trgovinski register. 

To pomeni, da je vsaka koda UCC trgovskega registra, registrirani dokument in je pravnoveljaven ter obvezujoč dokument, 
katerega nihče ne more na osnovi statuta UCC 3-503 zavrniti.

To je tudi razlog, da državni sodniki ne želijo priznati, da so v bistvu privatniki. Vsak domnevni državni sodnik mora 
obdolženemu pokazati zakonito medsebojno pogodbo, ki ga je obdolženi s plavo tinto in lastnoročno podpisal. 

Ta zakonita pogodba seveda ne obstaja, zato sodnik ne poseduje višjo avtoriteto nad obdolženim (duhovnim bitjem/živim 
človekom). Mnogim sploh ni znano, da se je Vatikan 21.6.2011 odpovedal vseh svojih bivših držav (korporacij) na osnovi 
Ritum Mandamus in Rutus Porbatum (public document no. 98321-331235-01004). Ta javni dokument lahko najdete v škofijah 
in na sekretarijatu Vatikana. 

Na osnovi teh dveh pontifikatov je ukinjena papeška bula Romanus Pontifeks iz leta 1455, ko je Papež Nikolaus objavil, da 
nobeno novorojeno dete nima pravice na posest/imetje. 

Vatikan je 21.6.2011 na osnovi teh dveh pontifikatov ukinil tudi rimsko cesarstvo in se odpovedal vsega, kar se je nekoč 
smatralo njihovim. Vatikan prav tako priznava najvišji zakon „zlato pravilo“, ki pravi sledeče: 

„Vsako duhovno bitje (živi človek/živa ženska) je opremljen z univerzalnim pravom ter da med absolutnim Stvarnikom in 
njim ne obstaja NIHČE DRUG. Nič ni nad tem zakonom.“ 

Kar pomeni, da je vsako duhovno bitje najvišja avtoriteta nad samim sabo. 



1. 

Ta pravnoveljaven dokument potrjuje, da so vse domnevne države v stečaju od 28.11.2012: 

1. https://maxoppt.files.wordpress.com/2015/11/2012127914.pdf 2.

Ta pravnoveljaven dokument potrjuje, da so vse europske in nekatere prekomorkse banke od 
24.10.2012 v stečaju:

https://de.scribd.com/document/143624723/TRUE-BILL
3. 

Ta pravno veljavni dokument potrjuje obvezujoči apostolski dekret, da je papeš Frančišek vsem 
bivšim državnim vladam, sodnikom, odvetnikom, uslužbencem, privatnim odvetnikom in bankam 
ukinil imuniteto: 

https://w2.vatican.va/.../papa-francesco-motu-proprio...

https://maxoppt.files.wordpress.com/2015/11/2012127914.pdf?fbclid=IwAR2YjwzEz2v_cnWx2ekWSR8sCH9S8ipgyrZscZ31AIUmRPK9SYBe4SUtDy0
https://de.scribd.com/document/143624723/TRUE-BILL?fbclid=IwAR1jIOF7tks9WnvBZ2YNvS6USfFo9kWgFduwdC9HGN1rl4MVvUnF-WJ18HM
https://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.html?fbclid=IwAR052VnhX1SQyVr-qmynnxEoXOgdcTQLclkNIvw8KR9CVrh-4WbQCC0UOR4


*Common Law* Obči zakon

Obči zakon je edini univerzalni zakon, katerega se vsak posameznik mora držati. UCC trgovinsko pravo je 
podaljšanja roka Občega zakona. Kar pomeni, da UCC trgovsko pravo ne stoji nad univerzalnim zakonom 
imenovanim Obče pravo. 

Beseda teče o univerzalnem zakonu enega (absolutnega Tvorca vsega kar je – ljubega Boga OčetaMatere
– JAZ SEM). Ta univerzalni zakon je čisto enostaven v vsej svoji vsebini in pravi sledeče: 

1. Nihče ne sme nikogar fizično usmrtiti. 

2. Nihče ne sme nikogar zlonamerno prevarati. (Nastavljene lažne vlade in banke to nenehno počnejo).

3. Nihče ne sme nikogar fizično poškodovati. (Domnevna državna policija to nenehno počne)

4. Nihče ne sme nikogar oškodovati. (imetju/kapitalu) (Nastavljene vlade in banke to počnejo).

5. Pogodbe, ki niso zavestno, brez svobodne volje in prostovoljno podpisane, ne pomenijo NIČ in ne 
veljajo. (Banke nenehno goljufajo in doložirajo ljudi zaradi SVOJIH DOLGOV in BANKORATA in ne 
zaradi iluzornega dolga nevednih ljudi. 

6. Policija (privatna firma/podjetje) sme vprašati zgolj za vašo osebno izkaznico, vendar je ne sme 
zahtevati, če ni priča nezakonitemu dejanju. 



Common Law/Obči zakon je prav tako zaveden preko registracije v UCC trgovski register in je 
univerzalno, internacionalno in nacionalno zaščiten zakon. Obči zakon je registriran v dokumentu:

WA DC UCC File No. 201 211 3593 in je še dodatno zavarovan z dokumentom *večnosti* UCC File 
No. 200 004 3135.

The Law of ONE (Dommon Law)

LINK: https://peoplestrustmalaysia.files.wordpress.com/.../curr...
(V tem linku vam piše, da je vsak posameznik zavarovan za 5 milijard dolarjev, katere vam mora 
Amerika izplačati).

https://peoplestrustmalaysia.files.wordpress.com/2013/01/current_state_1111-1.pdf?fbclid=IwAR26LvfftQmCc5EEAQmldLCvXm5ubjzM7xE59xAahcGSXQW577IuaXvrnC4


„KREDITI“

Malo prej smo torej omenili, da so vse banke bankrotirale in lažnivci pa ilegalno poslujejo. 

Pa poglejmo en enostaven primer povezan z iluzornim dolgom:

Kot prvo imejte v mislih, da so vse privatne firme/podjetja pravne osebe, ki samo na enem navadnem 
papirju ekzisitirajo. Torej to niso živa bitja, temveč so povsem navadne legalne vendar nezakonite pravne 
osebe (fikcije teorije zarote). Na osnovi teh dejstev, pravne osebe ne morejo nikomur dati pravno veljavno 
pomoč in zato nihče živ jih ne more v čemer koli zakonito zastopati. 

Če nekdo želi dobiti tako imenovani kredit, potem je nekdo zadolžen, da podpiše tako imenovano 
pogodbo, ki je vezana na ta iluzorni kredit. Po tem, ko je ta nekdo dal svoj podpis, takrat je sočasno tudi 
kreiran tajni instrument z imenom „obveznica dolga“. Banka to obveznico zelo rada sprejme in ima 
nalogo, da jo proda drugim bankam ali privatnim investitorjem. Ko je banka uspešno prodala to 
zamolčano obveznico, se odobri domnevni kredit. 

Vse omenjeno pomeni, da je banka sebe preko prodane obveznice poplačala in da je dobila kredit za 
svoje poplačilo – svojega dolga od prevaranega klijenta. Klijent pa s svojim podpisom, najprej kreira 
kredit, ki ga banka vzame zase. No, ko klijent gre na blagajniški pult  in dvigne katerikoli znesek denarja, 
banka se preko knjigovodskih formul automatično zadolži  pri europski centralni banki. 



• Europska centralna banka je edina banka, ki razpolaga s fizičnimi bankovci – ona je edina, ki ima 
monopol tiskanih bankovcev (obrestnih obveznic). Kar pomeni, da stranka/klijent ne izplačuje svoj 
domnevni dolg, temveč da je nevede zadolžen, da izplačuje tajni dolg od banke, pri kateri je vzel kredit. 
Le-ta pa se je zadolžila pri centralni banki in se preko obveznic poplačala. 

• To je to, kar vsak mora vedeti. Pomeni, da lastniki bank oziroma pravne osebe nenehno zavajajo in 
manipulirajo nevedne ljudi. Banke ne morejo na sodišču dokazati, da so finančno oškodovane in da so 
komerkoli posodile svoj osebni denar. Banke se poslužujejo oderuških/lihvarskih pogodb in ne zakonitih 
pogodb. Ker zakonite pogodbe med živim/duhovnim bitjem in eno pravno osebo sploh niso mogoča. 
Pravne osebe so cenene fikcije in zablode ta prave teorije zarote, katerih namen je goljufija in kraja 
neozaveščenih ljudi in narodov. 

• In kaj piše v 5. točki univerzalnega Občega zakona – Common Law?

- Pogodbe, ki niso zavestno, s svobodno voljo in prostovoljno podpisani, ne veljajo. 

(Banke nenehno goljufajo in deložirajo ogoljufani narod zaradi osebnih dolgov in ne zaradi iluzornega 
kredita. Stranke/klijenti se niti ne zavedajo, da izplačujejo dolg banke in ne svoj osebni dolg, ki sploh v 
bistvu ne obstaja. Banke lahko samo preko nenehnega zadolževanja ekzistirajo. Oderuške pogodbe so 
protizakonite, pogodbe, ki temeljijo na prevari). 



„Oseba/PRAVNA OSEBA“
Kot že tolikokrat povedo, se oseba kreira z vašim rojstnim listom, pravna oseba pa preko navadnega 
dokumenta trgovskega registra. 

Pod pojmom oseba se živ človek znotraj iluzornega pravnega sistema smatra kot mrtvec, fikcija, 
stvar in pravne osebe. 

To je razlog zakaj v domnevnih ustavah pretežno lahko beremo o  osebah in ne o živih bitjih. Sodišča 
so izmišljena samo za pravne osebe in ne za živa duhovna bitja. Sam pojem oseba pomeni IGRALEC. 
Na tako imenovani sodni razpravi (trgovskem pogajanju) se pogaja o stvareh. To pomeni, da 
domnevna sodišča niso legitimna, da sodijo in se pogajajo o živih/duhovnih bitjih. 



POJMI: Upnik, izvršitelj, skrbnik!!

Zelo je pomembno vedeti, da nihče ni zavezan da gre na sodišče, če ni prekršil Občega 
prava/Common Law. Pa recimo, da nekdo pride na sodišče zaradi iluzornega kredita ali konoplje. To 
kar je potrebno, da vsak dobro ve, da v času sodne razprave (trgovskega pogajanja) eksistirajo tri 
tajne in zelo pomembne ključne vloge: 
To so Upnik, izvršitelj in skrbnik korporacije. 

Vedno se skrbnika korporacije kaznuje, potem ko se nezavedno človeško bitje verbalno identificira s 
svojim domnevno imenom in priimkom. Že veste, da so vaši nezavedni roditelji preko rojstnega lista 
predali vaše ime in priimek v tujo last. Lastnik vašega imena in priimka je tajna trgovinska 
korporacija The Crown Corporation v Londonu.  O njej mnogi ne vedo nič. 

Vi se verbalno nikoli ne smete identificirati s polnim imenom in priimkom, ker avtomatično 
prevzemate vlogo skrbnika korporacije in na tej osnovi se avtomatično kaznujete.



Se še spomnimo? Sveto trojstvo.



Ker vaše ime in priimek pred sodiščem niso vaše duhovno lastništvo. Ko domnevni sodnik prebere 
vaše ime in priimek potem v sebi pomislite in na glas rečete: 

„Moje ime Elvis, osebno sem upnik od vas prebrane osebe. Pozivam se na obvezujoči univerzalni 
zakon *Obče pravo* in na vas obvezujoči UCC statut 1-103 in 1-308 s katerima si rezerviran vse 
pravice (nunc pro tunc). Dodatno se pozivam na člen 1 obvezujoče UN rezolucije A/RES/53/144 od 
9.12.1998 leta in na apostolski dekret Motu Proprio od 11.7.2013 leta, na osnovi katerega vam je bila 
odvzeta državna imuniteta. 

Dodatno zahtevam od vas, da mi pokažete s plavo tinto in lastnoročni moj podpis zakonite pogodbe z 
vami, na osnovi katerega sem kot živ človek obvezen, da z vami, kot skrbnikom korporacije se 
pogajam o prebrani osebi. Dodatno zahtevam prepričljive in nedvoumne dokaze da sem komur koli 
zdravstveno škodil ali kakor koli komu oškodoval.“ 



Vsak obdolženi mora biti neomajen in mora stati za svojo izjavo istine in ne sme dovoliti, da vas 
sodnik „prevleče“ preko mize. Vi morate biti vljudni in ne smete dovoliti, da vas sodnik prisili, da ste 
agresivni. 

Samo se nasmehnit v sebi in kot bi  spremljali pevca brez not. Sodniki so odlični igralci in to je 
njihova naloga in poklic. Vi pa imate pravico, da svojo vlogo prav tako odlično odigrate. 

Če sodnik v petih minutah ne pokaže dokazov, da ste komurkoli naredili škodo in da je kdo 
oškodovan z vašimi dejanji, takrat se vstanite in recite sledeče: 
„Očitno sem jaz tukaj edini neodvisni izvršitelj in na tej osnovi tega neizpodbitnega dejstva 
zaključujem to nesmiselno sejo,“ in zapustite sodišče. 

Imetje v svoji zavesti, da je vsako duhovno bitje edina avtoriteta nad svojim živim človeškim bitjem. 
Tako imenovani sodniki vedo, da oni vam ne morejo nič, oni vam lahko samo, če vi njim dajete moč 
nad sabo – sicer pa ne. 



Vsak sodnik ali policaj je obvezujoč na osnovi statuta UCC 3-501 da nedvomno dokaže, da med živim 
človekom in njim obstaja neka zakonita pogodba, ki je napisana s plavo tinto in lastnoročno. Taka 
pogodba ne obstaja – oni vas goljufajo z iluzorno predpostavko, da takšna pogodba obstaja. 

Sodniki in policija so skrbniki korporacije, medtem ko so živa bitja izvršitelji in lastniki svoje tajne 
korporacije preko tajnega korporativnega računa. 



*UCC statuti 1-103 in 1-308*

Vsaka pravna oseba se mora držati pravil UCC trgovskega registra!!! 

Zato je tako zelo pomembno, da se jih razoroži z njihovim orožjem oziroma s statuti UCC trgovskega 
prava. Na osnovi statuta1-103 zapustite jurisdikcijo UCC trgovsko pravo in prestopite univerzalni 
jurisdikciji *Obče pravo /Common Law. Na osnovi Občega prava, sodnik je sebi prisiljen dokazati, da 
ste komurkoli osebno naredili škodo in ga oškodovali. Na osnovi statuta UCC 1-308 si že v naprej 
rezervirajte vse pravice, s katerimi vseh 100 milijonov statutov in 12 ključnih predpostavk blokirate v 
svojo osebno dobrobit. 

Če vas sodnik slučajno vpraša, kaj točno pomeni UCC 1-308, potem mu lahko poveste mirno sledeče: 

„Jaz si pridržujem pravico, da nisem prisiljen sodelovati v katerem koli komercialni ponudbi ali 
pogodbi v  katero nisem zavestno, s svobodno voljo in prostovoljno pristopil. Iz tega stališča gledano, 
ne sprejemam nobeno odgovornost, ki je povezana  za kateri koli, meni neznan sporazum, 
komercialno pogodbo ali stečaj.“



„Odvetniki,notarji“

Mnogi mislijo, da so odvetniki in notarji zelo učeni ljudje, ne zavedajo pa se, da  nezavedajoč se 
poslužujejo pojmov črne magije. Oni samo vedo, kar smejo vedeti in ne tisto, kar bi zares morali 
vedeti. Oni so člani odvetniške zbornice, ki so dali zaprisego, da se nikoli ne bodo zoperstavili 
ilozornemu pravnemu sistemu. Oni zelo dobro vedo, da bi izgubili odvetniško licenco, če bi iluzorni 
pravni sistem postavili pod vprašanje. 



„Korporacije/bankrot USA“

5.4.1933 leta se je zgodilo namerni bankrot bivše UNITED STATE (privatna korporacija i de facto
vlade). Po zlonamernem bankrotu je takratni  predsednik UNITED STATE korporacije Franklin Dlano
Roosvelt ukazal, da se po dekretu konfiscira (zapleniti, odvzeti, zaseči) vse zlato z obljubo, da ljudje 
ne rabijo več plačati svoje režijske stroške. 

No, kaj se je zgodilo: Franklin je neinformiranu narodu prišel nasproti s pokvarjeno in podmuklo
namero, da se narodu odvzame privatni status. Privatni status nezavestnega naroda je odvzet preko 
sprejemanja številka socialnega zavarovanja, preko katerega so tudi sami postali korporacije. 

Ljudje niso ničesar vedeli o tem, da so sami korporacija ter da vsak posameznik ima svoj tajni 
korporativni račun. Franklin je na osnovi naivnosti ljudi (številko socialnega zavarovanja) prevaral 
svoj narod, ker je vsak posameznik postal tudi tajna korporacija. Pomeni, da so od živih bitij kreirane 
korporacije preko katerih so žive ljudi izbrisali znotraj iluzornega pravnega sistema. 



Ljudem prav tako ni poznano, da vsak posameznik poseduje 5 milijard dolarjev, kateri so preko 
skrbnikov OPPT zavarovani. To pomeni, da Amerika vsakemu posamezniku dolguje 5 milijard 
dolarjev. Vsak posameznik je postal tajna korporacija, medtem kot domnevni državni uslužbenci so 
postali skrbniki vaših tajnih korporacij. O čemer pa ljudje ne smejo ničesar vedeti. Domnevni državni 
uslužbenci upravljajo z vašim tajnim korporativnim računom in rojstnimi listi, na osnovi katerih sebe 
financirajo. Vaši rojstni listi so pretvorjeni v obveznice s katerimi se trguje na borzi v New York-u. 
Narod se dodatna krade na osnovi zakonov, davkov in ostalih izmišljotin. 

V istem času je domnevna vlada Amerike prodala svoj narod na osnovi rojstnih listov tudi 
privatnemu kartelu imenovanim Federal Reserve Bank, ki so pokrite z delovno silo vsakega 
posameznika. FED kartel je pretvoril rodne liste v obveznice, s katerimi še danes trgujejo na borzi. 
Torej pomeni, da se na osnovi rojstnih listov trguje z živimi ljudmi v dobrobit FED kartela. 



Nikoli ne zavzemi položaj skrbnika!
• To je razlog, zakaj nikoli pred sodiščem ne smete prevzeti vlogo skrbnika korporacije, ker to so 

lahko samo sodniki in policija, ki delajo za vas in en proti vam. Domnevna državna vlada dodatno 
ropa preko domnevnih zakonov ustave. 

• Pomeni, da se na vsakem sodišču prakticira tajna jurisdikcija dolga in predpostavka, da vi tajnim 
skrbnikom vaše tajne korporacije nekaj dolgujete. To je ta velik trik indoktriniranih norcev, ki vam 
želijo vsiliti vlogo skrbnika svoje korporacije in s tem dolga. 



„Atributi iluzornega pravnega sistema.“

• Znotraj ilozornega pravnega sistema vaše ime in priimek niso vaše duhovno 
lastništvo. Ime in številka ulice in mesta ter poštna številka prav tako niso vaše 
duhovno lastništvo. To so fikcije in duhovno lastništvo tajnih snovalcev 
trenutnega iluzornega pravnega sistema. Pomeni, ko vi dobite pismo od sodnika 
ali od katere koli domnevne državne uprave, je beseda o pismeni komunikaciji 
med fikcijami. 

• Oni pričakujejo, da vi nezavestno zavzamete vlogo fiktivnega mrtveca. Vi niste 
fikcija, temveč ste duhovna bitja, ki posedujejo duha, dušo, inteligenco, intelekt in 
svobodno voljo – tega pa fikcije nimajo. Zaradi tega je pomembno, da se znate 
pisno izvleči iz njihovega iluzornega pravnega sistema. 

• Če dobite pismo od javnih uslužbencev potem jih pisno soočite s pozivom na 
zakonito pogodbo in jim dajte rok, do katerega se morajo izjasniti, ali bodo 
odstopili od njihove zle namere,ali pa jih boste vi osebno zoper nezakonitost 
tožili. 



Še nekaj o UCC paragrafih





Še kateri UCC statuti so v VS

• UCC #3-302 (s tem je sporazum lastnina pravomočnega lastnika po 
členu UCC #3-302.

• UCC # 3-419 (podpis dolžnika je v soglasju s…)

• UCC # 3-402(b) (podpis pooblaščenca je v soglasju z…


