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směrnice OPPT

pro

Zdvořilé upozornění

Směrnice prosím, před odesláním „Zdvořilého upozornění“ a všeobecných obchodních podmínek,
pečlivě a úplně přečíst.

(tyto směrnice NEposílat)

1.  podpora a technické pokyny

Veškeré otázky k používání Zdvořilého upozornění posílat prosím na adresu foropaq@gmail.com. Tím se
zaručí nejrychlejší zpracování.

Procesní graf slouží jako užitečné shrnutí postupů.

Viz prosím formuláře pod bodem 15 pro návrhy formátování.

2.  Zdvořilé upozornění - verze

2.1 Existuje 5 verzí Zdvořilého upozornění.
Nové verze se liší jen v prvním paragrafu, na začátku řádně ověřené deklarace faktů. Tímto se sdělení může
používat pro skoro každou situaci.

Každá verze je k dispozici jako soubor Word (doc) nebo PDF. Taktéž existuje sada referenčních souborů PDF k
souborům Word, aby se dle možnosti zabránilo problémům při formátování. Programy Mac Pages a Open Office
by měli bez problémů umět otevřít soubory .doc. Možné varování ignorujte.

2.2 Definice nových verzi
1. písemný styk
Verze se používá, pokud se jedná o písemný styk provádějícího podniku, například faktura, výpis
z účtu nebo pohledávka. I dodatečně vzniklý písemný styk, například upomínkové řízení, porušení
práv nebo předvolání se na to vztahuje.
2. aktuální událost
Verze se používá pokud proběhla událost například zatčení, uvěznění nebo vzetí do vazby, bez písemného
sdělení.
3. budoucí událost
Verze se posílá jednotlivci, který jedná jako agent nebo zástupce provádějícího podniku, který Tě
případně v budoucnu zkontaktuje.
4. zrušené otrocké systémy obecně
Verze se posílá jednotlivci, jehož jednání udržuje otrocké systémy a tím škodí Tvým „měřitelným
energiím“.
5. zrušené otrocké systémy jednotlivě
Verze je podobná té předchozí, jenom se specifikuje případ, u kterého poškození jiným jednotlivcem
zapříčinilo  poškození i Tobě.
Pro více informace k tomu, jak nové verze a všeobecné obchodní podmínky fungují, viz 9.4

3.  Co NENÍ Zdvořilé upozornění

Zdvořilé upozornění nemá záměr někoho nutit. Svobodná vůle funguje do obou směrů. Pokud někoho o tom
informuješ, že nemá nad Tebou autoritu – podle univerzálního, občanského a UCC práva – pak musíš také uznat, že
Ty nemáš autoritu nad ním. MŮŽEŠ ale nabízet smlouvu, v které budou popsané podmínky interakce. Proto existuje
Zdvořilé upozornění.

Například: Ty chceš se mnou telefonovat? Přijímám ten hovor ale chci za to...

Nejedná se o Zdvořilost, když se někdo k něčemu donutí. Důvod proč vystavovat upozornění, bys měl důkladně zvážit.
Hledáš pomstu, odvetu, trest nebo profit? Pokoušíš se jednání vynutit, vyžadovat odpověď, jednotlivci rozkazovat?
Pokud ano není Zdvořilé upozornění určeno Tobě.
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4.  Úvod: nové zákonodárství

Zákonodárství, v kterém žijeme, se registracemi OPPT UCC radikálně změnilo. Korporace a jejich „právní“
systém jsou odstraněny. Co zůstává jsou univerzální, občanská práva a pravidla UCC, přitom ručí každý
člověk na planetě jako jednotlivec. Již neexistují tituly, právní status, registrace, pojišťovny nebo autoritní
hierarchické  systémy.

VŠECHNY naše interakce se tím mění. Údajní objednaní „úředníci“, kteří s námi jednají, jednají s úplnou
neznalostí změn. Zveřejnění absolutní pravdy, toto všechno urovná. Do té doby se musíme naučit žít v míru
a spravedlností, jako obyvatele nové Země a musíme naše bližní o tom také informovat.

To pomáhá implementovat nový systém.

5.  Cíl Zdvořilého upozornění

Aby se zdvořile a důrazně informovali všichni údajní „úředníci“, kteří nás chtějí zkontaktovat, o tom, že všechny
podniky včetně všech „bank“ a  „vlád“ jsou celosvětově zrušeny a že adresát po obdržení upozornění ručí
veškerým  svým osobním majetkem.

Naším záměrem je, s prvním vydáním tohoto dokumentu navrhnout odesilateli (Tobě), posílat sdělení jenom
jednotlivcům, kteří s tebou interagují, přímo nebo prostřednictvím písemného styku. Samozřejmě máš právo
posílat Zdvořilé upozornění nadřízenému adresáta, i když není v přímém kontaktu s adresátem. My si ale
myslíme, že toto momentálně není ta správná cesta.
Naším cílem je umlčet příznivce starého systému pokud po Tobě „sáhnou“ a vždy, když se toto stane, tyto
jednotlivce poučit. My jsme oni a oni jsou my.

5.1 Pozadí
Jsou banky a „vlády“ zrušeny nebo nejsou. Co je pravda?

Podívejme se na to, jak používají banky zrušení smlouvy prostřednictvím „rozsudku z opomenutí“ proti
nám...

Jak to dělaly banky, když rušili smlouvy jednotlivců?
Administrativní postup ve 3 krocích, který končí oznámením neplnění.

Byla ta záležitost před soudem?
Ano, dokumenty, které byly vystavené Tebou, se předají jako důkazy soudu.

Byly vysloveny „rozsudky o opomenutí“ – a neobdržel jsi jako obvykle pozvánku?
Ano, přirozeně.

Poukázali banky na rozsudek o opomenutí a řekli „Ty nám dlužíš $$$$“?
Opět ano.

I přes odvolání trvá banka na „rozsudku o opomenutí“?
Absolutně.

A jak je podobný „rozsudek o opomenutí“ banky v porovnání s procesy UCC, které se použili, aby se
banky zrušily?
Stejná metoda jenom ne u soudu.

Byli jste žalováni a poučil Vás někdo, že se můžete odvolat. Jelikož nebylo podáno odvolání, byli jste zrušeni
a bylo nařízeno odškodnění.
Takže pokud používáme neodvolané žaloby UCC pomocí OPPT, stejným způsobem jak banky
„rozsudek o opomenutí“, mohou údajní manažeři zrušených bank, údajní soudci, údajní policejní
úředníci, atd. změnit rozhodnutí UCC?

Ne, to není možné.
Není proto logické, že stejné dokumenty, které použilo OPPT ke zrušení „vlád“ a bank používáš, abys
jejich bývalé pracovníky o tom informoval?

Samozřejmě je to tak!

Podívej se například na údajnou banku. Představ si, že bezpečnostní sklo bylo odstraněno, zdi a základy
zmizely a zůstaly pouze psací stoly. Bezpečnostní síť banky je zrušena a každý je nyní bez její ochrany.
Každý bývalý zaměstnanec sedí u svého stolu sám a jedná pouze sám za sebe.
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Má smysl napsat např. Zdvořilé upozornění vrcholnému zaměstnanci „banky“ nebo ministru „vlády“?
Nemá.

To by rozporovalo novému zákonodárství. Tvoje jednání, např. používání Zdvořilého upozornění, se musí
shodovat s novou situaci, aby byl dosažen požadovaný cíl.
Zdvořilé upozornění slouží jako nabídka smlouvy se všeobecnými obchodními podmínkami mezi dvěma
jednotlivci.
Protože údajné „banky“ a „vlády“ byly zrušeny, mají bývalí zaměstnanci po obdržení Zdvořilého
upozornění tři možnosti:

o zanechat veškerého jednání... jednání zastavit a nechat Tě v klidu.
o Ignorovat Zdvořilé upozornění: dělat jako by podnik ještě existoval a pokračovat

jako dosud, jeho ručení se tím zvětší.
o Předložit důkaz, že existuje právně závazná, osobní smlouva mezi ním a Tebou.

5.2 Neomezené ručení a odpovědnost funguje v obou směrech

Registrace OPPT změnila vládnoucí právo na planetě, a sice do univerzálního, občanského a do
práva UCC a ty na to jen poukazuješ.
Adresát Zdvořilého upozornění se prohlásí jako neomezeně odpovědný a osobně úplně ručící.

Neznamená to také, že i Ty jsi také neomezeně osobně ručící?

Jsi také zodpovědný za tvé jednání?

Absolutně! Ano!

Ručení se může rychle otočit, např. když je na útěku zastřelen kapsář. „Obyčejný zloděj“ – pachatel, se
stane obětí, pokud se používá excesivní násilí. Pomsta zde není na místě.

Jednoduše řečeno: Neškoď nikomu jinému a akceptuj plnou odpovědnost za své jednání. Ty se také
nacházíš v zákonodárství.

Pokud nebezpečně a nevýhodně jednáš, veřejnosti nebo jiným jednotlivcům způsobíš  škodu, sdělení Tě
nebude chránit. Podle občanských práv může každý člověk za těchto podmínek jiného zatknout, za
předpokladu, že zatčení a následné jednání probíhá podle práva.

6.  Jak funguje Zdvořilé upozornění?

Banky a „vlády“ byli zrušeny. Jako příklad si vezmeme bývalého zaměstnance, který nyní jedná
pouze sám za sebe. On si stále myslí, že pracuje pro banku nebo její oddělení nebo například pro
vládu.
Pracuje, aby zaplatil hypotéku, kreditní karty, školné, poplatky, daně atd. Jeho práce živí jeho rodinu.
Jeho iluzi o postavení v zaměstnání obrátí naruby doručení Zdvořilého upozornění.

Nyní má volbu. Všeobecné obchodní podmínky nabízí na základě nové situace nová pravidla.
Je to, jako by sis pověsil v kavárně nový ceník. Nyní čekáš na zákazníky. Pokud tvoji budoucí zákazníci
neakceptují obchodní podmínky, půjdou jinam.
NYNÍ JE VOLBA NA TOBĚ, JESTLI S NÍMI BUDEŠ JEDNAT NEBO NE. Odesíláním Zdvořilého
upozornění s originálním dokumentem v angličtině, včetně přílohy, informuješ adresáta o tom, že si
nepřeješ, aby Ti nadále působil škodu a proto ho informuješ, že pokud bude chtít s tebou dále
pokračovat v jednání, jsou zde nové smluvní podmínky.
Veškeré následující akce adresáta Zdvořilého upozornění uvedou smlouvu v platnost a při zohlednění
všeobecných obchodních podmínek se stává adresát osobně ručícím a odškodnění je uvedeno ve formě
měny (stříbra) a bude splatné.

Pokud Ti adresát přivodí další škody a nezaplatí faktury vzniklé na základě obchodních podmínek, máš
možnost iniciovat žalobu UCC. To je úplně jiné řízení, než před soudem. Tam se nediskutuje.
V jádru je Zdvořilé upozornění založeno nejen na právu občanském a UCC, ale také na univerzálním
právu: „veškeré rozhodnutí ze svobodné vůle bytosti je přípustné, pokud se neomezuje svobodná vůle jiné
bytosti.“
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Všeobecné obchodní podmínky formulují tvoje rozhodnutí ze SVOBODNÉ VŮLE.
To je to, co toto sdělení způsobí – Ty formuluješ své rozhodnutí ze svobodné vůle podle univerzálního
práva, ale i občanského práva.
Pokud neexistuje právně závazná smlouva mezi bývalým zaměstnancem a Tebou, jsou Tvoje
všeobecné obchodní podmínky jediné  a mohou se buď přijímat nebo nepřijímat. Akce protistrany
znamená jejich přijetí.

7.  Doručení a načasování

Každé Zdvořilé upozornění se adresátovi musí doručit jednou nebo několika z těchto metod : Email,
Fax, osobně nebo jako doporučené psaní. Je nutné zdokumentovat, jaký způsob byl použit.

Také by se mělo dbát na načasování doručení.
Zdvořilé upozornění je nejefektivnější, pokud se děje osobním doručením v papírové/digitální formě mimo
kritický okamžik. Tak dojde k nejmenší konfrontaci a upozornění je pak s nejvyšší pravděpodobností
přečteno, porozumí se mu a je vyřešeno s očekávaným stanoviskem, to znamená, že se již nebude konat
další akce ze strany adresáta.

Příklady pro konfrontaci jsou:

● Údajný „soudce“ v soudní síni:
Možná obhajoba před soudem, pravděpodobně skončí zamítnutím nebo Tvým zatčením – než
se Zdvořilé upozornění vůbec přečte. Zamítnutí obhajoby, než se vůbec přečte Zdvořilé
upozornění, je neefektivní.

● Údajný „policista“ na ulici:
NENÍ dobrým nápadem se pustit do někoho, kdo je ozbrojený a trénovaný tě zatknout i třeba
protiprávně, když mu popleteš hlavu. Pokud v této situaci nejednáš správně – mírumilovně a s
upřímným úmyslem – může být akce obtížná nebo dokonce nebezpečná. Převezmi raději
pokutový blok a později můžeš údajnému „policistovi“ poslat Zdvořilé upozornění s pokutovým
blokem, jako důvod Zdvořilého upozornění.

Vždy mysli na to, že osoba, kterou obešleš, je také jen člověk, stejně jako Ty.
Jak již bylo řečeno, navrhujeme, aby se psalo jenom osobám, které Tě přímo nebo prostřednictvím
písemného styku zkontaktovaly. Jako předchozí příklad - posíláš sdělení údajnému policistovi. Jenom
když tě zkontaktuje jeho nadřízený, pak obdrží také i on Zdvořilé upozornění.
I když údajný nadřízený také ručí za to, že svému kolegovi přikázal, aby Ti vyhrožoval, bereme pro
začátek Zdvořilé upozornění podřízenému jako jednodušší cestu.

JAK a KDY odeslat Zdvořilé upozornění, by se mělo dobře promyslet.
Měl by si mít upozornění sebou v autě nebo ho poslat před jízdou „ministru dopravy“ nebo „policejnímu
prezidentovi“ nebo všem „policistům“ na služebně?
Ve všech případech navrhujeme: Pokud máš upozornění sebou, neměl bys ho používat v obtížných situacích,
obzvlášť pokud osoba(y), ještě nikdy Zdvořilé upozornění neobdržela(y). Používej rozum a postupuj podle
obecného práva.

Vždy mysli na to, že všeobecné obchodní podmínky platí až po obdržení Zdvořilého upozornění
adresátem a smlouva vstupuje v platnost, až když nastane proti tobě nějaká akce.
Je to jako když rozhodčí odpíská zápas. Všechno zůstane stát. Adresát byl informován a má svobodnou
volbu určit své budoucí jednání.
Všeobecné obchodní podmínky nejsou zpětně platné – platí až po obdržení. Pokud jednání běží již dva
roky, nemohou se podmínky uplatnit zpětně před obdržením podmínek. Brána se během zápasu taky
nemůže posunout. Faktura se taky nedá vystavit se zpětnou platností.

Lze se bránit i běžícímu „soudnímu“ sporu Zdvořilým upozorněním, a to v případě, že upozornění bylo
zasláno osobě, která tě opět zkontaktovala. Upozornění ukončí „právní“ spor.  Osoba(y) již nemají
oprávnění tě v této věci kontaktovat. Fakturace počíná v tom okamžiku, v kterém smlouva vstoupí
v platnost tím, že je ignorováno Zdvořilé upozornění a všeobecné obchodní podmínky.
UPOZORNĚNÍ: V budoucnu se vystaví a publikují případně ještě jiné druhy Zdvořilého upozornění, které
se vztahují přímo na běžící spory. Hlídej aktualizace.

8.  prohlášení o vzdávání se
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Všechny faktury by měli obsahovat prohlášení o vzdávání se. Toto prohlášení o vzdávání se dává adresátovi
možnost zastavit veškerá jednání a stahovat všechny pohledávky. To znamená, že již není potřeba žádná
platba. Převzetí prohlášení o vzdávání se musí neodvolatelně písemně potvrdit. Adresát by neměl mít možnost
ke změně svého názoru.

To je požadovaný cíl: Mlčení a žádné jednání ze strany adresáta, s výjimkou písemného prohlášení o
vzdávání se. Je to také slušná metoda pro tvrdě pracující osobu, aby se mohla zdvořile stáhnout z té
situace, která vznikla na základě sociální změny, které si nebyl vědom. Je to čestné jednání.
Alternativa. Pokud je možné předložit důkaz právně závazné smlouvy, se kterou jsi vědomě, podle tvé vůle
a úmyslu souhlasil, pak jí jsi  vázaný a tvoje všeobecné obchodní podmínky nejsou právem, a proto jsou
neplatné.

Toto je ale u někoho, kdo používá z následujících důvodů Zdvořilé upozornění VELMI nepravděpodobně:

1. Zrušení vynulovalo všechny smlouvy starého systému – minulé, současné a budoucí.

2. Smlouva musí být osobní mezi odesílatelem a adresátem.
Proto se adresátovi nabízí „východisko“. Pokud adresát odmítá nabídku prohlášení o vzdávání se, pak je to
potvrzení toho, že adresát akceptoval obchodní podmínky a proto je smluvně vázaný.

9.  Příprava Zdvořilého upozornění

Jednotlivec se informuje – ne údajný „podnik“, údajný „podnik“ již neexistuje. Zmínka „podniku“ slouží jedině
jako reference pro doručení sdělení.

Slovo „údajné“ se používá vždy před bývalým titulem a firemním názvem.

9.1 Adresa
Adresa se uvádí ručně/strojově psaná následujícím způsobem do hlavy sdělení a obchodních
podmínek.
Ty jsi odesílatel.

Osoba, pro kterou sdělení je určeno, je adresát.
Všechny informace, které jsou nutné pro zasílání odpovědí a jsou nápomocné, se zapisují – titul,
směrovací čísla atd. Již ale nemají význam – oni jsou taktéž zrušené.
Zrušený podnik se píše slovy „údajný NÁZEV FIRMY“. Doporučují se velká
písmena např. c/o údajný Finanční úřad [zapisuje se jméno]

 adresát (soukromé detaily):

{< jméno příjmení >} zde se uvádí jeho jméno
c/o údajný {< název podniku >}
{< adresa >}
{< PSČ město >}

 odesílatel (soukromé detaily):

Suverénní {< Tvoje jméno >} zde se uvádí Tvoje jméno

z rodu {<Tvoje příjmení>}
{< adresa pro odpověď >}

Tituly nejsou nutné např. adresát již není CEO X nebo ředitel Y. On je také jednotlivec jako ty, nic víc a
nic míň. Jednoduše používej jeho jméno.

9.2 Datum

Datum se zapisuje ručně/strojně. Formát nehraje roli; např. 7., sedmý, 07 atd.

Měsíc se píše také podle uvážení např. zař, zař 09, září. Text ‘den’ a ‘(měsíc)’ slouží jako
upozornění.

Datum: ______ den ____________________ (měsíce) 2013

Způsob doručení

Na sdělení se vyznačí způsob doručení a nepoužívané způsoby se vymažou nebo proškrtnou. Pokud
způsob doručení bude doporučeným psaním, zapisuje se zde číslo pro sledování (tracking).
doručení: Email / Fax / ručně / doporučené psaní __________________
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Kopie pohledávky/faktury/výzvy přiložit, originál dle možnosti schovat.

9.4 Řádně ověřené deklarace faktů

Existuje pět verzi Zdvořilého upozornění. Jsou zamýšlené pro různé účely a jednání odesílatele.

Liší se jen v prvním paragrafu řádně ověřené deklarace faktů.
Uložili jsme je do oddělených souborů, abychom zajistili, že všichni mají stejný výchozí bod, nezávislé
na vašich zkušenostech s generováním a používáním dokumentů.

UPOZORNĚNÍ: Červený text v závorkách {<xxx>} se mění na příslušný obsah, dbej prosím na to, aby text
po změně byl kompletně černý.

9.4.1. Korespondence

Obdržel jsem dokument, který je údajně {< Jméno/Titul dokumentu adresáta >}, s údajným referenčním
číslem/datum {< 0000000 >} a týká se udržování veškerých SYSTÉMŮ OTROCKÉ PRÁCE ze strany {<
Jméno adresáta >} s adresou {< Adresa adresáta >}, podle toho „adresát“.

Tato verze se používá, pokud je předložená korespondence zrušeného podniku, na příklad faktura, výpis z účtu
nebo pohledávka. I dodatečně vznikla korespondence, např. upomínky, porušení práva nebo předvolání se k tomu
připojují.

Používání této verze se upřesní v první audio diskuzi o Zdvořilém upozornění na domovské stránce OPPT.

9.4.2. Aktuální událost
Ve vztahu k událostí dne {< den 00 měsíce >} 2013, u {< místo událostí >} s {< Jméno adresáta >} s adresou {<
Adresa adresáta >} podle toho „adresát“.

Verze se používá, pokud nastala událost např. zatčení, uvěznění nebo vzetí do vazby bez dokumentace. Je to
druh sdělení „za všechno“. Není nutno událost blíže vysvětlit. Komunikuješ přímo s involvovanou osobou, takže
ona ví o co se jedná, protože tam byla. Pro toto upozornění používat výlučně toto sdělení.

9.4.3. Budoucí událost

Ve vztahu na všechny budoucí jednání ze strany {< Jméno adresáta >} s adresou  {< Adresa adresáta >} podle toho
nazván jako „adresát“.

Verze se posílá jednotlivci, který jedná jako agent nebo v zastoupení zrušeného podniku, který Tě v budoucnu
zkontaktuje. Skutečnost, že jsi poslal Zdvořilé prohlášení policejnímu prezidentovi, znamená, že každý
jednotlivec, který jedná přímo nebo nepřímo na příkaz té osoby, podle zákona UCC 1-103 „NOTICE TO
PRINCIPLE IS NOTICE TO AGENT“, je informován stejným způsobem.

Zdvořilé upozornění upozorňuje adresáta explicitně na to, aby svého agenta dostatečně informoval o jeho
zodpovědnosti:

„Adresát se upozorňuje na jeho rostoucí ručení, když kooperuje s kolegy na pokračování jednání poškozující
odesílatele nebo když jim k tomu dává příkaz. Pracovníci, kteří jednají na příkaz odesílatele škody, ručí také jak
společně tak i jednotlivě principem zadavatel – provádějící („Principle and Agent Doctrine, UCC 1-103), a nyní je
to komerčním a morálním úkolem adresáta, aby pracovníky o tom informoval. Úkolem adresáta je prověřit své
ručení a také veškeré možné budoucí ručení vycházející z vědomé a úmyslné svobodné volbě provádět
poškozující jednání vůči odesílateli. Odesílatel poslal dodatečné Zdvořilé upozornění adresátovi, originální sdělení
provedlo OPPT.

Pokud se používá toto Zdvořilé upozornění, je potřeba vždy přidávat kopie všeobecných podmínek. Pokud Tě
zkontaktuje „kolega“ adresáta nebo Ti posílá pohledávku, můžeš předat té osobě všeobecné obchodní
podmínky a informovat ho o tom, že jeho jednání uzavřelo smlouvu a že jak on tak jeho „kolega“ obdrží po
jedné faktuře.

9.4.4. Zrušené otrocké systémy generálně

Ve vztahu na provozování a pokračování veškerých peněžitých systémů, emisních systémů, vymáhání a
vykonávacích opatření jako veškerých OTROCKÝCH-SYSTÉMŮ proti One People*.
{< Jméno adresáta >} s adresou {< Adresa adresáta >}, podle toho „adresát“.
(* One People jak je definováno v dokumentu UCC # 2012079290)

Verze se může posílat každému jednotlivci, jehož jednání udržuje OTROCKÉ SYSTÉMY a tím škodí Tvým
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„měřitelným energiím“.

 „Odesílatel sdělí adresátovi řádně, že právně a legálně ručí a je zodpovědný, za hlavní sumu a trojnásobek
škody z obecného práva, za veškeré nezákonné a ilegální jednání adresáta proti odesílateli, kterému zapříčinili
škody, včetně všech fyzických zranění, fyzického zatčení, zabavení, věcných škod, ekonomických škod nebo
veškerých škod měřitelné energie odesílatele.“

Ty JSI ten rozhodující. Pokud ucítíš, že aktivity Monsanta tě negativně ovlivní, jsi oprávněn, posílat Zdvořilé
upozornění každému „zaměstnanci“ údajného podniku, i údajnému řediteli. Pokud neobdržíš reakce jsi oprávněn
vystavit fakturu. Nezapomeň, že tím přijaté všeobecné obchodní podmínky jsou účtovány denním poplatkem.

Když  smlouva nabude platnost, můžeš rozesílat čím dál tím víc nahromaděných týdenních a měsíčních faktur a výpisů z
účtu, pokud to chceš, případně vůči nim podat UCC žalobu. Více informace o obchodních podmínkách najdeš níže.

9.4.5. Zrušené otrocké systémy individuálně
Ve vztahu na provozování a vedení veškerých peněžitých systémů, emisních systémů, vymáhacích a
vykonávacích opatření a veškerých OTROCKÝCH SYSTÉMŮ proti One People*, obzvlášť {< popis škody >}
u {< Jméno příjmení >} provedeno {< Jméno adresáta >}, podle toho „adresát“. (* One People jak je definováno v
dokumentu UCC # 2012079290)

Tato verze je podobná té předchozí, jenom se zde specifikuje případ, kde poškození u jiného jednotlivce
zapříčinilo také podobné škody u Tebe.

Hlavním principem je, že škoda jednotlivce, je  škoda VŠECH. Zde se dostáváme  do pozice, kde
podpoříme jednotlivce, které systém obtěžuje, kde statisíce lidi používají Zdvořilé upozornění jako podporu
jedné osoby. To vysílá MASIVNÍ poselství tomu, kdo pokračuje v otroctví. Více informace o obchodních
podmínkách najdeš níže.

To je ultimativní prosazování člověkem.

Mírumilovné, ale rozhodné odmítnutí jednání v pokračování otroctví.

9.5 Všeobecné obchodní podmínky

Zde jsou nové všeobecné obchodní podmínky, které se mohou používat, když se na základě Zdvořilého upozornění
vystavují faktury.

Číslo 11

Opatření vůči jiným, kteří nejsou stranou těchto obchodních podmínek, z nedostatku právně závazné
smlouvy mezi stranami, které zapříčiňují škody u odesílatele, včetně měřitelné energie odesílatele.

Číslo 15

Nezákonné zatčení nebo vzetí do vazby za každý kalendářní den nebo jeho částí

Číslo 16

Provozování a vedení veškerých soukromých peněžitých systémů, fakturace, vymáhacích a vykonávacích
opatření a veškerých OTROCKÝCH SYSTÉMŮ proti One People*.
*The One People jak je definováno v dokumentu UCC # 2012079290

Seznam se všeobecnými obchodními podmínkami. Faktury jsou založené na jednom nebo více bodech, podle
toho, co jste psali ve svém dokumentu/pohledávce/sdělení.

Přečti si každý bod, protože může platit několik podmínek.

10. Důležitost spisových záznamů

Musíš uchovávat doklad o doručení, je to důkaz, že jsi sdělení odeslal a že adresát sdělení obdržel.
Může se stát, že v budoucnu bude potřeba.
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Pokud se doručí vhazováním, můžeš používat podobnou doručovací stvrzenku jako např. kurýrní služby.
Datum, název dokumentu a/nebo referenční číslo, místo doručení, adresát a podpis je potřeba
zaznamenat.

Nikdy neměň text Zdvořilého upozornění.

Každé slovo Zdvořilého upozornění se pečlivě vybíralo.

(Doporučujeme anglickou verzi jako právně závaznou.)

Například je slovo “domicile” správně napsané.

Zde je důvod proč:

domicil = originální jurisdikce zdroje, zákony stvoření

domicile = člověkem vytvořená jurisdikce, jurisdikce soukromých podniků, které operují pod
pláštěm vlády, a management jejich kapitálu, lidského nebo jiného.

Pokud se jedná o JÉHO, tak musí být “domicil”.

Pokud se jedná o hodnoty ve vlastnictví soukromých podniků operujících pod pláštěm vlády,
nebo v příslušné branži/obchodní kanceláří, tak musí být „domicile“.
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10.1 Referenční číslo všeobecných obchodních podmínek

Vypracuj číslo nebo identifikaci pro všeobecné obchodní podmínky. To slouží k zjednodušení, pokud
podmínky budou potřeba pro vystavení faktury.

Zapisuj číslo nebo identifikace ručně/strojově nahoře do pole „všeobecné obchodní podmínky Ref: {< AAA-000000
>}“.

„Pokud adresát, od této doby  soukromě a individuálně  komunikuje s odesílatelem, akceptují se všeobecné obchodní
podmínky  {< AAA-000000 >} odesílatele, v kterých je jasně definován postup k souhlasu.“

Jeden příklad je 8T-130207. Nehraje žádnou roli, jestli máš stejně referenční číslo jako někdo jiný, jedině, že
druhá osoba má stejnou adresu jako Ty. Zjednoduší to identifikaci všeobecných obchodních podmínek.

10.2 podpisy

To je jednoduché Zdvořilé upozornění. Svědek slouží jenom jako verifikace za to, že Ty, odesílatel, jsi
skutečně ten, který podepisuje. Svědek neověří obsah sdělení. Datum se zapisuje dvakrát. Nahoře je datum
dokumentu, dole datum podpisu. Datum svědka musí být stejný nebo pozdější než datum dokumentu.

odesílatel: {<Jméno tak, jak je uvedeno v hlavičce>}

svědek: Datum:

Jméno svědka:  {< Jméno příjmení >}

DŮLEŽITÉ:  Připojit otisk prstu pravého palce – jak odesílatel, tak svědek ! ! !

Dokument, který není podepsán, se může odmítnout kvůli nedostatečné identifikaci!

10.3 Doručení Zdvořilého upozornění

Přidej kopie sdělení/faktury/pohledávky adresátovi. Originál by měl, podle možnosti, zůstat u tebe.

11.  Odpověď – co se stane jako další?

Poté, co adresát byl informován o zrušení „podniků“ a obdržel tvé obchodní podmínky, pokud pokračuje ve
svém jednání jako by jeho podnik ještě existoval, můžeš očekávat různé reakce.

Žádná reakce je dobrá zpráva – většinou.

Reakce je také dobrá zpráva – oni akceptovali tvé podmínky.

Získal jsi nového zákazníka a můžeš mu poslat fakturu. Viz procesní graf (separátní soubor)

11.1 příklad 1:

Po potvrzení doručení Zdvořilého upozornění obdržíš požadavek/sdělení/atd. od nějakého „oddělení“, např.
varování, pokutový blok atd. Toto jednání znamená, že osoba tvé podmínky akceptovala.

Oni se rozhodli vstoupit do právně závazné smlouvy. To je stejné, jako když vjedeš do parkovacího domu,
tato akce znamená přijetí podmínek.

Nyní můžeš vystavit fakturu pro tuto osobu (viz příklad)
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11.2 příklad 2

Po potvrzení doručení Zdvořilého upozornění zrušené bance, obdržíš vyhrožování/požadavek od inkasního
pověřence, který jedná jménem banky. Pověřenec byl pověřen nějakou osobou banky.

Příkaz může být např. jako „odprodej dluhu“ inkasnímu pověřenci nebo na komisní bázi. To je ale jedno. Ty
vystavíš fakturu pro pověřence údajného inkasního podniku, který jedná na příkaz nějaké osoby zrušené
banky. Vystavíš i druhou fakturu –  pro osobu ze zrušené banky.

Na základě obchodních podmínek je pro osobu ze zrušené banky splatný poplatek, protože
zaúkolovala třetí stranu. Částka za použití třetí strany je vysoká.

Zjistit jméno jednotlivce údajného inkasního podniku může být problematické – rádi se schovají za
jménem firmy. Toto platí také pro právníky.

Pokud nemůžeš jméno najít na internetu nebo telefonním seznamu, je ve výroční zprávě seznam ředitelů.
Zkontaktuj firmu přímo, pokud to bude nutné.

12. obsah faktury

Přečti si pečlivě příklad faktury.

Formulace faktury musí spojit požadavek s bodem v příloze A. Ty jsi smluvně zavázán přesně
informovat adresáta, proč obdržel fakturu.

Příklad z faktury:
Jednání adresáta se vyúčtuje na základě [krátký popis akce, která fakturu vyvolala, vč. datum]
neopodstatněnému požadavku pro neexistenci právně závazné smlouvy mezi stranami. Věta se bere přímo
z přílohy A a popisuje akci, která vyvolala vystavení faktury podle seznamu poplatků v příloze A.

12.1 Prohlášení o vzdávání se (viz také bod 5)

Prohlášení o vzdávání se dává adresátovi možnost zastavit veškerá jednání a stáhnout veškeré pohledávky.
To znamená, že platba není nutná. Převzetí prohlášení o vzdávání se je potřeba bezpodmínečně písemně
potvrdit. Adresát nemá již možnost změny svého názoru.

Alternativně. Pokud se může předkládat právně závazná smlouva, s kterou jsi vědomě, podle tvé vůle
a úmyslu souhlasil, pak jsi tou smlouvou vázán a tvoje všeobecné obchodní podmínky nejsou právoplatné
a tím neplatné.

Prohlášením o vzdávání se, se poskytuje adresátovi „úniková cesta“. Pokud adresát nabídku prohlášení o
vzdávání se odmítá, pak je to potvrzení pro to, že adresát akceptuje obchodní podmínky a proto je smluvně vázán.

12.2 platební podmínky

Platební podmínky můžeš stanovit sám, buď ale rozumný.

13.  Neústupnost

Vzdávají se adresáti faktur ihned? Neexistuje žádný, kterého bychom se mohli zeptat, ale zkušenosti s
úředníky „vlád“ ukazují, že jsou dost tvrdohlaví a nevzdají se lehce. Faktury se hromadí.

Znamená výhružný dopis v poště, který neodvolává registrace UCC nebo dává důkaz právně závazné
smlouvy, že nemáš pravdu? Odvolat registrace UCC?

NE – posílej ještě jednu fakturu.
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Co se stane, když osoba používá služby jiné osoby, která si také myslí, že jeho podnik není zrušen?

Posílej fakturu té druhé osobě a ještě jednu té první.

13.1 Sledování

Telefonní společnosti rozesílají upomínky, pokud neplatíš fakturu. To můžeš také. Po uplynutí platební lhůty bez
zaplacení, můžeš poslat upomínku.

Je to jednoduché: Pošli stejnou fakturu ještě jednou s razítkem/poznámkou „po splatnosti“.
Normálně má lhůta upomínky stejnou délku jako platební lhůta, např. 14 dny. Pokud faktura potom stále není
zaplacená pošli „poslední upomínku“.

Pokud jsi poslal jednomu člověku několik faktur, můžeš vystavit „výpis z účtu“, kde je každá faktura
uvedená se stavem placení např. splatná, po splatnosti, poslední upomínka. Poukazuj na to, že se
může jako poslední instance podat žaloba UCC, aby byla platba vynucena.

Neočekávej za každou cenu platbu, faktura slouží jenom jako vyhrožování. Tvůj cíl je jejich mlčení. (viz graf
dole)

14.  Využívat energie úmyslu

Nabízel jsi všeobecné obchodní podmínky, ve kterých je uvedeno, že akceptuješ stříbro jako platební
prostředek. Povinnost platby je založená na tom, že adresát vyslovil požadavek nebo vyhrožoval bez toho,
aby měl právoplatně závaznou smlouvu, určitou částku v legálních penězích.

Výměna peněz, zlata nebo stříbra jako platební prostředek za smluvní podmínky reprezentuje výměnu
energii mezi lidmi. Tvůj záměr během této výměně určí výsledek.

Jaký jsi měl přitom pocit, když jsi odeslal Zdvořilé upozornění? Byl to strach nebo soucit? Pocit oběti
nebo osvobozeného otroka, který poprvé dýchá čerstvý vzduch? Cítíš se požadavky nebo výhrůžkami
napadaný, nebo děkuješ jednoduše osobě, že akceptovala tvé obchodní podmínky a promptně jí
pošleš fakturu?

Jak se cítíš, když máš ve své poštovní schránce nějaký požadavek? Jsi vystrašený nebo „hurá, čas pro
fakturu!“? Jak se cítíš, když máš prázdnou poštovní schránku, když nejsou „zákazníci“, kteří akceptovali tvoje
obchodní podmínky?

NYNÍ nastal čas, aby jsi zrealizoval svojí realitu. Je to tvoje šance, NYNÍ vstupovat do světa. BUĎ
v SOUČASNOSTI (TEĎ), CELISTVÝ, VĚDOMY, SEBEVĚDOMÝ A V LÁSCE.

Ty nepotřebuješ nějaká povolení nebo licence. Ty jsi SVOBODNÝ!

UDĚLEJ, CO MŮŽEŠ. ZAČNÍ HNED.

15. Formuláře

Zdvořilé upozornění je nyní k dispozici jako soubor ve Wordu.

Dokumenty Word.doc může One People libovolně měnit, A odpovědnost je na každém z vás, aby se staral o to, že
efektivita obsahu se nesníží. Slova jsou velice specifická a vybraná s nejlepším úmyslem. Nejsou tam překlepy
nebo zneužívání slov nebo vět.

Například se nesmí slovo individuum (jednotlivec) zaměnit se slovem „osoba“ nebo „muž/žena“.

PDF pro ručně psaná Zdvořilá upozornění jsou k dispozici.
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Prostě vytisknout a vyplnit. Je tam dostatek místa pro obsah.

Z dokumentů Word byla vytvořená jedna sada jako PDF. Pokud si myslíš, že je nějaký problém ve
tvém formátu, můžeš porovnat soubory s REFERENČNÍMI PDF.

REFERENČNÍ PDF prosím nepoužívat nebo odesílat.

Dokumenty Word .doc by se měli bez větších problémů otevřít.
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