
Informační leták pro všechny soudce, právníky, bankéře, zákonodárce, 
donucovací orgány a všechny veřejné činitele a služebníky 

Vatikán se před mnoha staletími stal vládcem země, aby zotročil lidi. Panství a nyní státy světa byli 
vybudovány podle systému svěřenectví. Státy nebyli založeny na vzájemné rovnosti lidí, ale na 
doměnce, že jsou příliš hloupí, nemajetní a proto potřebují vedení a později dokonce byli prohlášeni
za mrtvé nebo ztracené na moři dle zákona cestui que vie act (info najdete v kanonickém právu 
canon 2036 počínaje)  Aby se člověk stal OSOBOU, byl použit trik. Kouzelné slovo zní: 
"domněnka práva"! Pokud neexistují platné zákony, pak lze alespoň předpokládat, že existují. To je 
ten trik! V právu se předpokládá, že člověk je osobou. To stačí! Dále se předpokládá, že ten, kdo 
nereptá nebo neodmítá, souhlasí. Klasická smlouva založená na tichém souhlasu. To je totiž 
základem fiktivního právního systému! První domněnkou právního systému tedy je, že ten, kdo nic 
neříká, souhlasí. Druhá doměnka je, že člověk je osoba. Třetí domněnkou je, že zákony a stanovy se
vztahují pouze na osoby, a na to navazuje dalších 80 milionů domněnek!Aby unikli tomuto 
vědomému podvodu, řeknou jednoho dne, že vy lidé jste to tak chtěli. S tím jste souhlasil. Zákony 
neplatily. Teprve s vaším tichým souhlasem se staly platnými. A vymahatelnými i přes nesouhlas se 
stali proto, že se identifikujete jako osoba patřící svému majiteli. Věděli jste to, protože je to 
napsáno v zákonech o kterých ani nevíte, že existují a neznalost zákona neomlouvá! Vše se stalo 
osobní smlouvou a smlouvy jsou skutečně platné, i když se jejich existence pouze předpokládá. 
Vznikají z nevědomosti a mlčení. Zanikají až tehdy, když jsou odsouzeny, zpochybněny, odmítnuty 
a vyvráceny, a teprve tehdy z nich nic nezbude.

Zlom nastal 21. června 2011 zrušením římského práva! Od 21. června 2011 byl Romanus Pontifex 
oficiálně zrušen prostřednictvím Rite Mandamus a Rite Probatum; číslo veřejné listiny 983210-
331235-01004. Tímto je veškerá jurisdikce Římské říše na Zemi neplatná. Všechny Cestui Que Vie 
-Trusty jsou zrušeny ke dni 15. srpna 2011 prostřednictvím Rite Probatum Regnum a Rite 
Mandamus. (Veřejný záznam dokumentu číslo 983210-341748-240014) To zahrnuje zrušení Trustu 
a Úřadu známého jako Aeterni Regis a jako "Věčná koruna" nebo "Koruna" spolu se všemi jejími 
odnožemi, ukončení platnosti všech vypořádacích listů, rodných listů, úmrtních listů, dluhopisů a 
pohledávek včetně orgánů Banky pro mezinárodní platby (BIS). 

Motu proprio z 11. července 2013: Papež František vydal 11. července 2013 z vlastního podnětu 
Motu proprio, nejvyšší právní nástroj na světě, s platností od 1. září 2013, a následně zrušil imunitu 
všech soudců, státních zástupců, advokátů a "vládních úředníků". Na základě tohoto papežova motu
proprio mají být nyní soudci, advokáti, bankéři, zákonodárci, orgány činné v trestním řízení a 
všichni veřejní činitelé a zaměstnanci osobně odpovědní za zabavení domů, aut, peněz a investic 
skutečných příjemců trustu, za zbavení svobody, podvodů, obtěžování a přeměnu svěřených 
prostředků skutečných příjemců trustu.Tento dokument vydaný papežem je historicky 
nejvýznamnějším a nejdůležitějším zákonem, který uznává Zlaté pravidlo jako nejvyšší autoritu. 
Zlaté pravidlo jako nejvyšší zákon: "Všichni lidé jsou nadáni univerzálními právy a nikdo nestojí 
mezi nimi a Stvořitelem. Nic není nad tímto zákonem." Pro nás lidi je to jediný platný zákon, dokud
nebude vyvrácen! Na audienci u Mezinárodního měnového fondu 18. ledna 2016 papež František 
souhlasil s navrácením veškerého majetku Vatikánské banky lidstvu. Svatý římský stolec dokončil 
nezbytný právní proces zřeknutí se moci, a tím se z vlastního rozhodnutí vzdal vlády nad lidstvem a
nároků na světový majetek. 

Všechny církevní nebo světské orgány, které si nárokují jurisdikci v obchodních záležitostech s 
námi lidmi, jsou podle UCC 3-501 povinny vyvrátit výše uvedená tvrzení a prokázat svou jurisdikci
nad lidskou duchovní bytostí, předložit smlouvu podepsanou mokrým inkoustem nebo smluvně 
uznat zákonnost jejich nesouhlasu.

                                                                                                                                                                



Rozhodnutí ucc:
1. 10. září 2012 (dokumenty UCC č. 2012096074, 2012114586, 2012114776)
UCC Doc. č. 2012096074 ze dne 9. září 2012, známé také jako PROHLÁŠENÍ A NAŘÍZENÍ, ve 
kterém se uvádí, že:
"Všichni lidé nyní jednají jako individuální subjekty, bez podnikové záchranné sítě a s plnou 
odpovědností. V případě, že jakákoli fyzická osoba prosazuje jménem banky nebo "vlády" 
zneplatněné a zablokované jednání, které způsobí jiné fyzické osobě jakoukoli škodu, jak je 
popsáno v tomto dokumentu, nese absolutní a neomezenou odpovědnost sama za sebe. "
....dobrovolníci armádě.... "Zatkněte a vezměte do vazby všechny korporace, jejich zástupce a 
zaměstnance, kteří vlastní, provozují a podporují soukromé peněžní systémy vydáváním, 
zpeněžováním a aktivací legálních donucovacích systémů."
V případě, že jakákoli fyzická osoba podnikne kroky jménem zneplatněné a zabavené banky nebo 
"vlády" a způsobí škodu jiné fyzické osobě, nese absolutní a neomezenou odpovědnost.
 Podle práce, kterou vykonali správci OPPT, nyní všichni lidé jednají jako jednotlivci, bez 
záchranné sítě korporací a s plnou osobní odpovědností za KAŽDÉ SVÉ ČINY, které podléhají 
právnímu systému OBECNÉHO PRÁVA, CHRÁNĚNÉ A UDRŽOVANÉ V PROVOZU 
ZÁKONEM O VEŘEJNÉM POŘÁDKU UCC č. 1-103.

– Ustavující charty vlád zrušeny: FAKTOVÁ PROHLÁŠENÍ: UCC Doc# 2012127914

Říjen 2012 (UCC Doc No. 2012114776) 
 FEDERAL RESERVE BANK OF USA a všechny banky s ní přímo či nepřímo spojené, včetně 
údajných národních bank, jsou zablokovány právnickou osobou The One People Public Trust 1776, 
přičemž listina je zapsána ve veřejném mezinárodním rejstříku Washington District of Columbia, 
Washington USA, viz: WA DC UCC Doc No. 2012114776 , známá také jako PRAVÝ ÚČET.
 "Prohlášení a neodvolatelný příkaz ke zrušení všech a každé listiny zakládající bankovní instituce 
podle mezinárodních předpisů (BIS), zrušení organizačních schémat, která se na ně vztahují a jsou 
od nich odvozena, a odstranění všech příjemců. včetně těch (označených v) korporací se 
soukromým režimem, které vlastní LIDSKÁ TĚLA a odkazují na státy, které provozují, podporují a 
jsou vinny z napomáhání soukromému kapitálovému režimu, vydávání, vybírání, donucování 
legislativních předpisů, zavádění otrockého systému do praxe... (OMISSIS)... REKVIZICE 
PRÁVNÍ HODNOTY PROSTŘEDNICTVÍM NEZÁKONNÉHO ZASTOUPENÍ."

Březen 2013, (UCC Doc. No. 2013032035)
Právní postup zakládá jedinečnost "JÁ JSEM", ruší všechny právní subjekty ve jménu osoby, 
fyzické osoby, právnické osoby atd. atd., které byly dříve založeny údajnými zákony 194 údajných 
států, a také ruší všechny formy zprostředkování a Důvěry (fiduciární dispozice) vůči JEDNOTĚ 
svévolně založené ve prospěch jejích údajných zástupců (politických a náboženských) na Zemi, 
čímž obnovuje suverenitu každé lidské bytosti, která si na ni činí nárok.

Poznámka: Všechny tyto dokumenty jsou registrovány u registračního úřadu vlády UCC ve 
Washingtonu DC v databázi uvedené pod odkazem:
https://gov.kofiletech.us/DC-Washington/ 

nebo k nahlédnutí zde: https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS/ 



S lidmi co se vydávají za vládu a předvádí nám celá ta léta divadlo zvané volby to evidentně ani 
nehlo a jedou dál jako by nic. Nikomu nic oficiálně neoznámili, ale něco se přeci jen změnilo. Je to 
tvar jména v dokladech v roce 2012. Tento tvar už neznamená živého člověka. Píše se na hroby 
nebo je v názvu firem a neoznačuje živé lidi jelikož vlastnictví lidí skrze svěřenecrví bylo zrušeno.
Za dob ČSSR a po té ČSFR byl tvar jména Jan Novák. Při mimochodem protiprávnímu rozdělení 
republiky bez referenda a dalšího porušení tehdy platného zákona 424/1991, který říká zástupci 
politických stran a hnutí nesmějí řídit stát, jeho orgány a ani ukládat povinnosti lidem, kteří nejsou 
členy těchto stran. Nesmí vytvářet ozbrojené složky atd. (zajímavé čtení) Se nám změnil tvar jména 
na Jan NOVÁK a vydržel až do již zmíněného roku 2012.

Významy tvaru jmen osob v dokladech co jsem našel:
pepa novák – živý muž, má všechna práva udělená Stvořitelem a patří pod přirozené právo
Pepa Novák - capitis diminutio minima - národnost, členství v rodině, je omezen na svobodách, 
které má člověk v přirozeném právu o práva a povinnosti ke státu
Novák Pepa- válečný stav(nom deguere)
Pepa NOVÁK - capitis deminutio media - ztráta občanských práv a občanství / rodinné členství 
(právnická osoba = prohlášen za mrtvého-ztraceného na moři dle zákona cestui que vie)
PEPA NOVÁK - capitis deminutio maxima - ztráta svobody, občanských práv a rodinné příslušnosti
(mrtvá právní fikce= neživý majetek korporace,cár papíru nejste to vy)

I když je dle mezinárodního práva otroctví zakázané v jakékoliv podobě, naše dobrovolnost a 
naivita stále umožňuje těmto podvodníkům určovat nám práva a vybírat daně. A hlavně jim to 
umožňuje to, že nás nechávají při každé identifikaci s OP o sobě dobrovolně říct, že jsme majetek 
firmy ČESKÁ REPUBLIKA (stát byl převeden na firmu a stejně tak všechny úřady) a již po smrti. 
Takovému člověku tedy nelze ublížit a dá se s ním dělat spousta věcí. Právní imunita je tak ve vyšší 
jurisdikci zajištěna.

Na základě všeho předešlého se domnívám, že covid-19 byl spuštěn právě kvůli tomu. Jelikož z 
tohoto otroctví lze právně uniknout prohlášením, že je člověk na živu. Imigranti kteří jsou živý a 
bez dokladů zachráněni na moři se netestují ani neočkují (články o tom lze dohledat) Člověk se 
změněnou DNA  už není člověk a nejspíše se ho lidská práva netýkají. Zdá se, že tito podvodníci 
nepotřebují nutně lidi, stačí jim mutanti a nepochybuju o jiných výhodách o kterých nikdo neví.
Ještě bych chtěl zmínit pana Babiše, který nám to všechno řekl v TV spůsobem podvodníkům 
vlastním a to tak, že nikdo nerozuměl (náš problém) a prohlásil, že vede stát jako firmu a nejdříve 
mu zemřelo a potom i zachránil tisíce mrtvých.

Takže takhle si tu žijem a těm co jsem je právě probudil přeji dobré ráno :-)

Závěrem pár odkazů co zběžně popisují danou tématiku a případně vše lze dohledat nikdo nic netají
jen nám to nedali do televize:
https://namornik.mailerpage.com/administrace
https://i-uv.com/oppt-absolute/


