
  

DOKUMENTY OPPT

První dokumenty, které byste měli znát a osvojit si, jsou:

Vojenská řád

Deklarace a nařízení Finanční příkaz
Jsme legálně 

svobodní
JÁ JSEM

vůle a slovo
Čestné 

prohlášení

1. krok – Informace protistraně o změně paradigma 2. krok – Základní dokumenty pro oživení

Zdroj: https://view.genial.ly/60e0cfde3d2af40d5e923e81
Zdroj: https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2022/10/22/nereovy-prednasky-v-zabrehu-a-hradci...

https://view.genial.ly/60e0cfde3d2af40d5e923e81
https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2022/10/22/nereovy-prednasky-v-zabrehu-a-hradci-video-prezentace-a-studijni-materialy-k-trustu
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Vojenský řád
Jedná se o rozkaz určený armádě, který se skládá ze dvou 
částí:
1. Deklarace a nařízeni je originální dokument, který by 

neměl být měněn.  Je to akt, který legitimně nařizuje všem 
vojenským složkám, aby přestaly a upustily od své činnosti.  
Měly by se obrátit a zatknout všechny vůdce, kteří 
podvodně provádějí zotročující šikanu všech lidí.

2. Zasílá se v angličtině spolu s bezplatným překladem.

Změna finančního výkazu / Změna prohlášení o financování

Je k němu přiložen výpis z dodatku k prohlášení o financování, 
v němž jsou plně uvedeny články nesouladu, na jejichž základě 
je ukázáno řízení o výpovědi.

1. krok – Dokumenty pro informaci protistraně o změně paradigma

Vojenská řád

Deklarace a nařízení Finanční příkaz
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Jsme legálně svobodní
Jedná se o stručné vysvětlení historie OPPT, vzniku One People Public Trust, co je to SEC 
a UCC, proč byly „vlády“ korporací zabaveny a jaké metodiky k tomu byly použity a kým.

Čestné prohlášení
● Pravda je slavnostní projev učiněný na počest pravdy ve formě místopřísežného 

prohlášení: Prohlášení o skutečnosti složené pod trestem křivé přísahy před Prvním 
Stvořitelem.

● Předložením čestného prohlášení se na jedné straně získává jeho (smluvní) platnost a 
na druhé straně poskytuje odpověď v případě odůvodněných sporů.

● Pokud je pravda zákonem a je vyjádřena čestným prohlášením, je nepotvrzené čestné 
prohlášení platné a po uplynutí 28denní lhůty nabývá právní moci rozsudku a zákona.

● Tímto dokumentem zcela měníme všechna mentální paradigmata, na která jsme si ze 
zvyku zvykli, dostáváme se z rodového a archetypálního strachu.

JÁ JSEM vůle a slovo
● Tento dokument zajišťuje náš „návrat z mořských  vod“, naši existenci života.
● Už nejsme „mrtví“, ale živí a svobodní muži a ženy v živých tělech z krve, masa a kostí. 

Získáváme zpět správu našich právních fikcí (fyzické osoby) a chráníme naše děti.

2. krok – Základní dokumenty pro oživení
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Zdvořilé upozornění
● Vysvětlení principu Zdvořilého upozornění
● Návod na vyplnění a komunikaci se zástupci zabavených korporací

Další dokumenty OPPT
● Přehled dokumentů a jejich použití

Praktické zkušenosti z komunikace
● Kladné zkušenosti živých člověků v tzv. České republice
● Další studijní odkazy
● Pořádaná setkání a školení

Jakmile se plně zprovozní spřátelený web (www.jsemclovek.net), který se zmíněným tématům 
bude věnovat. Odkaz zveřejníme. Zatím vyčkejte.

1. až 3. krok – Postupné kroky pro konání živého člověka v Systému

http://www.jsemclovek.net/
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